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Pressmeddelande 
2021-12-02 

NCC bygger kontor i trä åt danska 
Byggnadsstyrelsen 
NCC har tecknat avtal om att bygga ett nytt statligt kontorsnav åt 

Byggnadsstyrelsen i Odense, Danmark. Det nya kontoret blir en träbyggnad i sex 

våningar om cirka 31 000 kvadratmeter med fokus på hållbarhet. Ordervärdet 

uppgår till cirka 880 MSEK. 

NCC och Byggnadsstyrelsen tecknade kontrakt redan i juli 2021 och nu har projektets 

finansiering också fått godkänt av Folketingets finansutskott, vilket verkställer kontraktet.  

‒ NCC har ett starkt erbjudande, och vi ser väldigt mycket fram emot samarbetet. Det här 

är ett spännande projekt där både vi, NCC och resten av byggbranschen kan få värdefull 

erfarenhet av och som kommer att bilda ett modernt ramverk för statliga arbetsplatser i 

Odense, säger Signe Primdal Lyndrup, biträdande chef, Byggnadsstyrelsen.  

En stor anledning till att NCC tillsammans med C.F. Møller Architects och MOE vann 

uppdraget var det arkitektoniska förslaget som parterna presenterade. Utöver kraven på 

funktionalitet och flexibilitet var ett avgörande krav i projektet att den bärande 

konstruktionen skulle vara av trä. 

– NCC har uppfört flertalet byggnader i trä runt om i Norden och det var en avgörande 

erfarenhet för det här uppdraget. Byggnadsstyrelsens nya kontor är ett mycket intressant 

projekt och en milstolpe för utvecklingen av hållbara lösningar i den danska 

byggbranschen. Vi ser fram emot att börja bygga, säger Catarina Molén-Runnäs, 

affärsområdeschef NCC Building Nordics. 

Projektet kommer att genomföras med stort fokus på att minimera miljöpåverkan i 

samband med själva byggnationen och även för den efterföljande driften, bland annat 

genom att minimera energiförbrukningen.  

Arbetet inleds i början av 2022 och projektet förväntas vara färdigbyggt i slutet av 2025.  

Uppdraget är en totalentreprenad. Ordervärdet uppgår till cirka 880 MSEK och 

orderregistreras i fjärde kvartalet 2021 i affärsområde Building Nordics. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tove Stål, Presschef NCC Group, 076-521 61 02  

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank 

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar 

NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten 

omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 

2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/

