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NCC bygger attraktivt bostadsområde vid Tuborg Havn 
för Danica 
 

NCC har fått i uppdrag av Danica Ejendomsselskab ApS att bygga 

hyresrätter på Bakkedraget, ett attraktivt bostadsområde vid Tuborg Havn. 

Ordern uppgår till 620 MSEK. 

 

Bygget är en totalentreprenad som omfattar över 100 lägenheter, parkeringshus, cykel- 

och soprum. Lägenheterna kommer att vara på mellan knappt 100 kvm till över 200 

kvm.  

 

–Vi är mycket glada att Danica har valt oss för att bygga de här bostäderna på en 

exklusiv adress. Under hela kontrakteringsfasen har vi haft en bra och konstruktiv dialog 

som säkerställer uppförandet av attraktiva lägenheter med en fantastisk utsikt över 

Öresund, säger Palle B. Rasmussen, Danmarkschef för NCC Building.. 

 

Hyreshusen är samlade runt en gård nära havet vid det som tidigare var Tuborg Havn.  

Förutom att bostäderna är belägna nära vattnet har de också närhet till affärer, 

kulturella upplevelser och inte minst till Köpenhamn. 

 

– Vi har haft en god och konstruktiv dialog. Vi har varit delaktiga i ett tidigt skede vilket 

gjort det möjligt för oss att ge tillbaka en god investering till våra pensionskunder. Det är 

tydligt att NCC har goda erfarenheter av andra större byggprojekt. Vi är glada över att 

kunna erbjuda attraktiva lägenheter till framtida boende, våra pensionskunder och till 

området, säger Robert V. S. Nellemann på Danica Ejendomsselskab ApS. 

 
Bygget påbörjas under första halvåret 2018 och lägenheterna beräknas stå klara under 
2021. Ordern registreras i affärsområdet Building under andra kvartalet 2018 givet 
bland annat erforderliga bygglov. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Trine Leth kommunikationschef NCC Denmark +45 23 23 19 65 
Robert V. S. Nellemann, Danica Ejendomsselskab ApS :+45 215 619 22 
Tove Stål, presschef NCC Sverige, +46 76 521 61 02 

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

 
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 53 
Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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