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NCC skal bygge råhuset på TRÆ i Aarhus  
Danmarks højeste byggeri i træ skal opføres i Aarhus, og NCC er af 

totalentreprenøren Kaj Ove Madsen A/S Aarhus valgt til at stå for råhus-delen med 

støbning og montering af de tre kontortårne på Sydhavnen. 

Aarhus skal have landets højeste byggeri i træ, og NCC bliver den entreprenør, der skal 

stå for den første del.  

”Gennem tidlig involvering har vi i NCC fået forhandlet os til fagentreprisekontrakten på 

støbning og montering af de tre kontortårne på TRÆ. Både vi og totalentreprenøren kan 

se en stor værdi i den viden om byggeri i træ, som NCC ligger inde med, og det er en af 

årsagerne til, at vi har fået kontrakten,” siger Søren F. Andersen, områdedirektør i NCC 

råhus Vest. 

Entreprisen omfatter bundplader, kælder med insitu og betonelementer, insitustøbning af 

trappe- og elevatorkerner, opspænding, montering af stål, træsøjler, trædæk, 

betonelementvægge og lette facadekassetter. Der arbejdes hele tiden med fokus på så 

bæredygtige løsninger som muligt. Både i forhold til konstruktionen og materialevalget. 

Byggeriet omfatter tre kontortårne; et på 78 meter med 20 etager og to tårne på 27 meter 

med seks etager hver.  

”Vi har valgt at arbejde med NCC, fordi firmaet har erfaringer med træbyggerier og 

allerede er i gang med flere, blandt andre to i Odense. Vi har tidligt i processen været 

dybt nede i mange af problemstillingerne ved byggeriet, og derfor tror vi på, at vi ender op 

med et rigtigt godt byggeri, der desuden har mange klimavenlige løsninger,” siger Morten 

Nyrup, projektleder hos Kaj Ove Madsen A/S Aarhus. 

En af ideerne med byggeriet er at erstatte beton og stål med træ, hvor det er muligt. Ud 

over træ arbejdes der også med alternative løsninger, som at bruge gamle 

vindmøllevinger til solafskærmning, anvende affaldstekstiler til lyddæmpning og benytte 

genbrugs- og fejlproducerede vinduer til facaden. 

Bag byggeriet står PFA og Kilden & Hindby med Kaj Ove Madsen A/S Aarhus som 

totalentreprenør. Det er tegnet af Lendager med MOE som rådgivende ingeniører. 

Opførelsen begynder i september i år, og bygningerne skal stå færdige i andet halvår 

2024. Ordren bogføres i tredje kvartal 2022 under NCC Building Nordics. 

 

For yderligere information kontakt venligst: 

Carl Johan Corneliussen, Pressechef, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk 

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

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for 

ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. 

https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/
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Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og 

råstofudvinding. I 2021 havde NCC en omsætning på ca. 53 milliarder SEK og 13.000 ansatte. NCC’s aktier er noteret 

på Nasdaq Stockholm. 


