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NCC får order på närmare 1,4 miljarder i Århus - ska
bygga Nicolinehus med bostäder, kontor och butiker
NCC har fått i uppdrag av fastighetsutvecklingsbolaget Bricks A/S
att bygga Nicolinehus i Århus, ett byggprojekt på totalt 40 000
kvadratmeter värt närmare 1,4 miljarder SEK. Nicolinehus binder
samman stad och hamn med bostäder, saluhall, butiker,
träningslokaler, kontor och restauranger.
– Vi är mycket glada att få bygga Nicolinehus. Det kommer att bli en pärla i Århus med
arkitektur av hög kvalitet. Som entreprenör sätter vi en ära i att vara med och prägla
utvecklingen i Århus och bidra med några av stadens mest utmärkande byggnader, säger
Mogens Nielsen, chef för NCC Building Nordics Väst, Danmark.
Nicolinehus byggs i den växande stadsdelen Aarhus Ø, mitt emellan den gamla
stadskärnan och hamnområdet, med närhet till hav, strand och skog. Nicolinehus blir
också ett unikt byggprojekt bestående av två trekantiga kvarter tätt intill varandra med
förskjutna terrasser i hus som är upp till 17 våningar höga och med utsikt mot kajen åt
två håll.
Projektet omfattar 181 bostadsrätter, 60 hyresrätter och 6000 kvadratmeter kontor.
Dessutom ska NCC bygga en saluhall med kaféer och småbutiker, en större matbutik och
mindre butiker i gatuplan. Det kommer också att finnas restauranger och ett område
med pool och i källarplanet ett gym och cirka 450 parkeringsplatser.
NCC har tidigare byggt Isbjerget, Dokk1 och Havneholmen i Aarhus Ø. Hercules
Fundering, som är en del av NCC, har redan börjat anlägga byggnadsgrunden till
Nicolinehus.
– Det här byggprojektet skiljer sig från mängden både i fråga om läge, arkitektur och
kvalitet, och kommer att bidra till att göra Århus vackrare och intressantare. Det
förpliktigar att bygga på denna unika plats. Med Nicolinehus som vi bygger tillsammans
med NCC hoppas vi infria förväntningarna, säger Philip Foss, chef för Bricks.
Bygget påbörjas efter sommaren och beräknas stå klart under 2022. Projektet värt totalt
närmare 1,4 miljarder SEK orderregistreras i det andra kvartalet 2019 i affärsområdet
NCC Building Nordics.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ghita Borring, kommunikationschef NCC Building Nordics, Danmark, mobil: +45 93 88
18 19, ghilau@ncc.dk
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 708 84 74 69,
anna.trane@ncc.se
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Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de
ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57
Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.
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