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NCC vinder endnu en stor energirenovering 

Entreprenøren NCC skal energirenovere 264 lejemål i 
Tibberupparken i Espergærde. Sagen kan løbe op i 241 mio. kr.  
 

NCC Construction og Boligselskabet Nordkysten har underskrevet en stor 

renoveringssag af Tibberupparken. Sagens er delt op i to dele. Den første etape er på 38 

mio. kr. Er bygherre tilfreds med samarbejdet med NCC efter første etape, fortsætter 

NCC arbejdet, hvilket vil bringe sagen op på 241 mio. kr. Det bliver afgjort i maj 2015. 

 

Bebyggelsen i Tibberupparken består af ni blokke med 264 lejemål, der alle skal 

renoveres. Blokkene skal bl.a. have nye tage, vinduer og facade samt udvidet altaner. Det 

er ændringer, der både skal mindske energiregningen og give beboerne øget livskvalitet, 

bl.a. ved at der kommer mere dagslys ind i boligerne.  

 

Der udføres også elevatorer i otte opgange for at øge tilgængeligheden. To blokke får en 

ekstra etage med tagboliger, og alle stuelejligheder får adgang til små private haver. 

Udearealerne opgraderes med nye stier og ny belysning. 

 

Workshops og fælleskantine 

Ved renoveringer er der altid usikkerhed omkring, hvad bygningerne kan gemme på af 

udfordringer og dermed, hvordan renoveringen vil forløbe. Hos NCC er den største 

prioritet derfor at sikre en god proces gennem et godt samarbejde.  

 

”For at vi kan få det bedste resultat, gør vi meget ud af at få et godt samarbejde mellem 

alle parter i projektet. Vi skal ind i private hjem og arbejde, derfor er det afgørende, at 

samarbejdet er helt i top, så arbejdet og eventuelle udfordringer forløber så glat som 

muligt,” fortæller Niels Engberg, senior projektchef i NCC Construction og tilføjer:  

 

”Selv om vi først starter byggeriet i slutningen af november, er vi allerede nu i gang med 

at afklare fælles mål og succeskriterier for alle involverede i projektet. Det gør vi 

eksempelvis med workshops med alle parter, bl.a. fagentreprenører, bygherre, og 

rådgivere. Og når arbejdet går i gang, vil der være fælles kantine. Det er en simpel ting, 

men det betyder, at vi øger dialog og kendskab til hinanden. På den måde bliver det 

lettere for alle, hvis projektet byder på udfordringer.” 

 

Der er første spadestik d. 20. november, og projektet forventes afsluttet i starten af 2017. 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Ghita Borring, Kommunikations- og marketingchef, NCC Construction, telefon 41 70 44 40 

 
OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en 

af Nordeuropas ledende virksomheder indenfor byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en 

omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX 

Stockholm. 

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads 

og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. 


