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Nordea tager første spadestik på Frederiks Plads II 

Byggeriet af Nordeas nye lokaler i Aarhus er for alvor begyndt. Der bliver 

plads til 500 medarbejdere, som kan se frem til at arbejde i et helt nyt 

byrum centralt i byen. 
 

Mange af Nordeas medarbejdere i Aarhus kan godt begynde at glæde sig. Byggeriet af 

de nye lokaler med den helt unikke placering mellem Midtbyen, Frederiksbjerg og 

Sydhavnen er i gang med første spadestik i går og er færdigt i 2021. 

Frederiks Plads er en lille ny bydel midt i byen med en kombination af boliger, 

arbejdspladser, butikker og cafeer samlet rundt om et lyst byrum med træer og grønne 

arealer. 

- Det er dejligt, at byggeriet nu kommer i gang. Vi kommer til at samle mange af vores 

aarhusianske aktiviteter på Frederiks Plads, så uanset om du er privatkunde, 

erhvervskunde eller private banking-kunde, glæder vi os til at tage imod vores 

kunder i de nye, attraktive lokaler med masser af parkeringspladser og let adgang til 

bus og tog, siger Claus Pedersen-Bjergaard, regionsdirektør i Nordea i forbindelse 

med første spadestik. 

500 af Nordeas medarbejdere i Aarhus kan se frem til at arbejde i et topmoderne 

kontormiljø, der er tegnet af C.F. Møller Arkitekter og udviklet efter NCC Property 

Development’s company house concept, som blandt andet betyder et sundt indeklima, 

lavt energiforbrug og en række fælles faciliteter som kantine og mødecenter. Hele 

Frederiks Plads, hvor beboerne allerede er flyttet ind i lejlighederne, er udviklet som et 

samlet hele, så det passer ind i midtbyens øvrige byliv. 

 

Karakteren Guld 

Ejendommen miljøcertificeres efter det internationale DGNB-system, og målet er 

karakteren Guld. DGNB er en af verdens førende standarder for certificering af 

bygninger og byområders bæredygtighed. 

Det betyder, at ejendommen lever op til høje krav for miljømæssig, økonomisk og social 

bæredygtighed - og lejerne kan spare penge på energiforbruget og samtidig have et 

godt indeklima til gavn for trivslen. Helt i tråd med NCC’s ønske om at leve op til FN’s 

Verdensmål. 

- Vi i NCC er stolte af at kunne byde Nordea velkommen som kommende lejer her på 

Frederiks Plads, og det glæder os at være med til at udvikle en helt central del af 

Aarhus midtby. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med både Nordea og 

Aarhus kommune, siger Ole Faurby, administrerende direktør i NCC Property 

Development. 

 

Nordea har tegnet en langvarig lejeaftale om ca. 8.500 kvadratmeter i den 15.000 

kvadratmeter store kontorbygning, der også kommer til at huse andre lejere på de 

resterende 6.500 kvadratmeter. 
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For yderligere information kontakt venligst: 

Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, Email: carcor@ncc.dk 

Christine Dannisøe, pressekonsulent i Nordea, Tlf: 70801162, Email: 

Christine.dannisoe@nordea.com 

 

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank  

 

 

 

Om NCC: Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de 

førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på 

rundt regnet 41 mia. kr. og 16.300 medarbejdere i 2018. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 
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