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6. februar 2020 

NCC skal bygge 104 plejeboliger til Esbjergs seniorer 

Det nye plejecenter, Krebsehusene, skal opføres i Gjesing nord for 

Esbjerg. NCC har vundet råhusentreprisen og skal bygge i samarbejde 

med Esbjerg Kommune, GPP Arkitekter og Rambøll  
 

Esbjerg Kommune har fokus på det sunde og aktive seniorliv og med det kommende 

plejecenter Krebsehusene, som NCC nu begynder at bygge, er det i centrum. 

Krebsehusene kommer til at ligge i dejlige grønne områder et par kilometer fra havet og 

ikke langt fra Hjerting.  

De bliver nemlig opført i Gjesing nord for Esbjerg by, og i stuetagen på de fem etager 

høje bygninger bliver der service- og køkkenfunktion og cafe. Dertil bliver der blandt 

andet etableret sygeplejeklinik og fitness område. Fra første sal og op bliver der boliger, 

som får store vinduer og udsigt ud over hele området. 

- I Råhus Vest i NCC er vi glade og stolte af at vinde råhusdelen på det nye 

plejecenter i Esbjerg i skarp konkurrence. Resultatet vidner om vores høje faglige 

kompetencer indenfor arbejde med råhus med afsæt i vores stærke egenproduktion. 

Vi ser frem til at være med til at opføre det flotte projekt skabt af GPP Arkitekter til 

gavn og glæde for de ældre i Esbjerg Kommune og i samarbejde med Rambølls 

byggeledelse og med Esbjerg Kommune som bygherre, siger produktionsdirektør 

Aage Ulrich Simonsen fra NCC. 

NCC har underskrevet kontrakt på at stå for råhuset, og det betyder i dette tilfælde jord, 

kloak, elementleverance og montage, stål og smedarbejde samt murerarbejde og 

badekabiner. Samlet beløber kontrakten sig til knap 71 mio. kr. 

- Vi ser frem til, at NCC i samarbejde med os, GPP Arkitekter og Rambøll nu 

begynder at bygge det nye, topmoderne plejehjem ved Krebsestien i Esbjerg, så vi 

også i fremtiden kan tilbyde tidssvarende plejeboliger til de borgere, der har behov 

for det. Det bliver et plejehjem, som i sin indretning kommer til at sætte helt nye 

standarder og med faciliteter, som kan bruges af både plejehjemsbeboere og 

borgere fra nærområdet, siger borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost 

Rasmussen. 

Byggeriet påbegyndes i slutningen af februar i år og skal samlet være færdigt i juni 

2021. 

 

For yderligere information kontakt venligst: 

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

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

Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune, tlf. 27 24 18 00, 

jesra@esbjergkommune.dk 

 

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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