
Vi larmer og støver
- Information om byggeriet Frederiks Plads



FREDERIKS PLADS:

Kort om byggeriet:
• Projektet er på i alt ca. 48.500 m2,
 Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m2 butikker)
 Ca. 12.000 m2 boliger med 1.500 m2 butik.

• Grunden er på ca. 13.500 m2.
 Der etableres ca. 500 private p-pladser fordelt på grunden med tilkørsel fra
 Værkmestergade. Der er direkte adgang fra p-området til kontorer, 
 butikker og boliger.

• Der er ca. 150 boliger på 2-3 værelser og enkelte penthouselejligheder.

• Bæredygtighed:
 Målet er at reducere energiforbruget for boligerne i henhold til 2015 
 kravene.
 Dele af tagene og pladserne bliver udført som grønne.
 Erhvervsbygningerne vil endvidere blive certificerede iht. DGNB.

TIDSPLANEN
• Medio 2014 blev projektlokalplan for opførelse af byggeriet godkendt
• Ultimo 2014 påbegyndes byggeriet
• Ultimo 2016 forventes de første kontorer, butikker og boliger at være klar til indflytning

Arkitekt:     C. F. Møller A/S
Ingeniør:    Rambøll A/S
Totalentreprenør:  NCC Construction A/S



PROJEKTORIENTERING

Nu udvikles en ny og attraktiv bydel i centrum af Aarhus – Frederiks Plads. På grunden, hvor bygninger-
ne fra DSB’s Komponentværksted tidligere stod, udvikler NCC Property Development A/S sammen med 
Bricks A/S et projekt, der på grund af sine egenskaber og centrale placering vil skabe mere synergi og 
sammenhæng i hjertet af Aarhus. Sammen med Bruuns Galleri, EY-Huset, DGI-Huset, Jægergården og 
Centralværkstedet, vil blandingen af bolig- og kontorbygninger samt store opholdsarealer på Frederiks 
Plads skabe en ny central bydel, som åbner sig for de omkringliggende gader og områder.

Bygningerne vil tilpasse sig byens højder og vokser gradvist mod nord fra 5-7 etager ved Jægergårdsga-
de til 13 og 17 etager ved Værkmestergade. Sammen med de øvrige høje bygninger i området – herunder 
det nye Aarhus City Tower hus på 25 etager i Værkmestergade og EY-Huset på 17 etager – vil bygninger-
ne danne en helt ny og stærk skyline for Aarhus midtby i mange år fremover.

BYGGERIETS BELIGGENHED
Sigtet er at skabe et tilpasset byggeri i det centrale Aarhus lige ved siden af Banegården og Rutebilstati-
onen. Bebyggelsen skal både stå som en skulptur i byens kommende skyline, være i harmoni med byens 
lavere bygninger ved Jægergårdsgade og samtidig tilføre midtbyen masser af nyt liv.

MILJØ

Totalentreprenøren NCC lægger vægt på at belaste miljøet mindst muligt. NCC er miljø- og
kvalitetscertificeret efter anerkendte, internationale standarder, således at eventuelle kemiske stoffer 
bruges med varsomhed og stor sikkerhed for miljø og medarbejdere. NCC sørger for, at batterier og 
andre farlige stoffer går til genanvendelse, og at der ikke er skadelige miljøpåvirkninger ved at have fået 
en byggeplads til nabo.



Frederiks Plads
Boliger

Frederiks Plads 
Erhverv



BYGGEPLADSEN - DEN NYE NABO
Som nabo kan det være ganske generende, når en ny byggeplads går i gang med arbejdet. Gener som 
NCC med denne folder gerne vil informere om og som er en forudsætning for den spændende udvikling 
af Frederiks Plads.
NCC vil i hele byggeperioden bestræbe sig på at tilrettelægge arbejdet sådan, at det generer mindst 
muligt. Desværre er det ikke muligt helt at undgå støj, støv og andre gener fra byggepladsen. 

SPUNS OG PÆLE BANKES I
For at opføre Frederiks Plads er det nødvendigt at forstærke undergrunden. Byggeriet skal således stå 
på pæle af beton, som vil være op til 26 meter lange. Men der er ingen tvivl om, at de nærmeste naboer 
til tider vil opfatte lyden af ramningen som generende.
De tilknyttende rådgivere har vurderet, at ramning af spuns og pæle ikke vil påvirke de omkringliggen-
de bygninger og konstruktioner. Der vil blive foretaget vibrationsmålinger for at sikre og dokumentere, 
at kravene til vibrationer og rystelser bliver overholdt.
Rystelserne er så godt som altid ufarlige, da de er inden for de tolerancer som enhver bygning skal 
kunne tåle. Til orientering kan det oplyses, at pælefundering er ganske normalt i dansk byggeri, og at 
arbejdet kun yderst sjældent fører til skade på nabobygninger.

ER DER PROBLEMER - SÅ KONTAKT OS ENDELIG
Tøv ikke med at kontakte os, hvis der er noget, vi kan gøre bedre. Oplever du problemer, eller har du 
forslag og gode ideer, så ring, skriv et brev eller send os en mail.

Kontaktperson: Senior Projektchef Ib Høgsberg
NCC Construction A/S
Telefon: 91 37 39 56
Email: ibbhog@ncc.dk



Visualisering: C. F. Møller

Byggeriet sker i et  samarbejde mellem bygherrerne NCC Property Development A/S og 
Bricks A/S med NCC Construction A/S som totalentreprenør:

www.frederiksplads.dk

Totalentreprenør:


