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NCC bygger bostäder i Köpenhamn för 379 
MSEK 

NCC har fått i uppdrag att bygga bostäder och parkeringsgarage i 
Köpenhamns hamn. Kunden är Marmormolen P/S och 
kontraktssumman uppgår till 379 MSEK. Ordern registreras i andra 
kvartalet 2013. 
 
Projektet omfattar totalt 33 000 kvadratmeter fördelat på 14 000 kvm bostäder och    

19 000 kvm parkeringsgarage. 

Detta är de första bostäder som byggs i den nya stadsdelen Nordhavnen och de 128 bostäderna 

kommer att kännetecknas av hög kvalitet i material och design. En effektiv energianvändning och 

hållbarhet kommer att stå i fokus i projektet. 

– Jag är glad att NCC ännu en gång får möjlighet att visa att vi har vad som krävs för att 

uppföra spännande projekt som ligger i framkant både vad gäller utformning och 

funktion, säger Martin Palmquist som är ansvarig för NCC byggverksamhet i östra 

Danmark. 

NCC har fått uppdraget som totalentreprenör och Vilhelm Lauritzen Arkitekter har ritat 

bostäderna. 

Projekteringen inleds nu och efter sommaren startar projektet med planerad leverans  i augusti 

2015. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Thomas Als Christensen, Communication and Marketing Manager, NCC Construction Denmark 

A/S, mobile + 45 27 88 20 28  

Magnus Jonsson, External Communication and Media Relations Manager, +46 8-585 52246 
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Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2013, kl.09:30. 

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. 

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 
57 Mdr SEK och 18 000 anställda.  NCC Construction Danmark bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar 
och övrig infrastruktur i Danmark. 


