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NCC bygger 150 nya lägenheter i Aarhus  

NCC har fått i uppdrag av projektutvecklingsföretaget Bricks att bygga 150 

lägenheter i nya Frederiks Pladsområdet i Aarhus i Danmark. Ordern är 

värd 285 MSEK.  

 

NCC ska på uppdrag av Bricks bygga 150 två- och trerumslägenheter med start nu under hösten. 

Lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning under sommaren 2016. 

 

– Det är ett projekt som vi verkligen ser fram emot. Vi har uppfört flera iögonfallande byggnader 

både i centrum och i det nya hamnområdet och det ska bli spännande att se hur Frederiks Plads 

kommer att samverka med dem, säger Klaus Kaae, affärsområdeschef för NCC Construction 

Denmark. 

Aarhus är på väg att få ännu en ny central stadsdel när centrum nu byggs ihop med hamnområdet. 

Frederiks Plads med sina framträdande byggnader kommer att skapa ett mer sammanhängande 

centrum  i Aarhus och bidrar på så sätt till den fortsatta stadsutvecklingen. Idén bakom Frederiks 

Plads är att skapa ett nytt rum i staden.  

– Det är spännande år för Aarhus just nu, då staden utvecklas och får en ny utformning. Som alltid 

när man arbetar med stadsutveckling är det viktigt att nya projekt balanseras mot den befintliga 

staden. Det är precis så tankegången bakom Frederiks Plads har varit, säger Klaus Kaae, 

affärsområdeschef för NCC Construction Denmark. 

Platsen mellan de nya byggnaderna har förutsättningar för att bli stadens nya mötesplats. Den 

kommer att delas upp i mindre ”öar” där människor kan stämma träff, umgås, gå på café eller bara 

njuta av atmosfären. Det centrala läget nära järnvägsstationen, busstationen och den kommande 

spårvägen gör det enkelt att ta sig till och från Frederiks Plads; bilen kan parkeras i 

parkeringshuset under jord och på cykel tar man sig snabbt vidare ut på stan. 

Ordern registreras i NCC Construction Denmark under det tredje kvartalet.   

För ytterligare information, kontakta: 

Klaus Kaae, affärsområdeschef,, NCC Construction Denmark, + 45 40 35 25 20 

Anna Trane Press & PR-chef NCC +46 708 884 74 69 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank 

 

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2014 , kl.08:00  
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Sid 2 (2) 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 

ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 

58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm. 
 


