
 

 

 

 

 

NCC direktør Palle Bjerre-
Rasmussens tale i forbindelse med 
rejsegildet af det nye Havnecenter i 
Aarhus d.19 feb. 2015  
 

….Tak for ordet. 

Mit navn er Palle Bjerre Rasmussen, og jeg er direktør 

i NCC Construction. Først og fremmest vil jeg gerne på 

vegne af NCC ønske Aarhus Havn tillykke med 

rejsegildet.  

Det er dejligt, at Aarhus Havn vil bidrage og være med 

til at holde byggetraditionerne i hævd: Først ved 

grundstensnedlæggelse sidste forår og nu ved 

rejsegilde med krans og – ikke mindst - servering af 

pølser og drikkevarer. Det sidste kommer vi til lige om 

lidt...  

Men inden da vil jeg gerne fremhæve to gode 

eksempler fra byggeriet af Havnecentret.  

 

De drejer sig begge om at tage socialt ansvar. For os i NCC er det ikke kun en skåltale. For os er socialt 

ansvar en naturlig del af vores måde at være entreprenør på.  

Det første eksempel drejer sig om Virksomhedsskolen.  

Den har vi drevet med succes på et andet byggeri her på havnen – nemlig det kommende multimediehus 

Dokk1. Virksomhedsskolen er et samarbejde mellem os, kommunen og Aarhus Produktionsskole og er for 

unge mennesker, der har brug for en ekstra hånd til at komme i gang med en uddannelse.  

Vi har haft mange unge i Virksomhedsskole, men kun en enkelt ung mand på Havnecentret. Til gengæld er 

Ahmed, som han hedder, lidt af en solstrålehistorie.  



Ahmed kom til Danmark fra Libanon for tre år siden og kunne faktisk ikke meget dansk, da han startede hos 

os. Men efter at have gået sammen med gode sjaks her har han ikke alene lært dansk. Han har også fået 

smag for at være håndværker, selv i kulde og regn og selv om han skal tidligt op om morgenen. Ahmed har 

besluttet sig for at blive struktør – og jeg ved, at han har en ansøgning på vej til os om at komme i lære i 

NCC. Efter at råhus-arbejdet er slut her, er han kommet videre til en anden NCC-byggeplads, hvor de også 

er meget glade for Ahmed. Selv er jeg stolt af, at vi har hjulpet et ungt menneske til at få retning på livet - 

og det er ikke mindst vores håndværkeres fortjeneste.  

Det andet eksempel jeg vil nævne drejer sig om sikkert arbejdsmiljø.  

I NCC har vi et klart mål om nul ulykker hver dag. Vi nåede at fejre 200 dage uden ulykker, men desværre 

havde vi tre ulykker af mindre karakter i december. For os understreger det blot behovet for hele tiden at 

skubbe på vores tre leveregler omkring sikkerhed:  

• Tag vare på hinanden  

• Tænk frem – hvad nu hvis.  

• Og: Sig fra.  

Her vil jeg gerne sige, at vi er glade for at have en bygherre, der ligesom os stiller store krav til sikkerheden 

på byggepladsen. Det er med til at holde os skarpe og tage ved lære af de ulykker, der - beklagevis – er sket. 

Men nu til selve byggeriet, som vi i dag fejrer rejsegilde for. Det er i sig selv en bedrift – synes jeg – at vi har 

formået at optimere og tilpasse projektet alt imens vi har bygget. Prisen er blevet reduceret og tilpasset.  

Og med hensyn til tidsplanen – ja så kan I se at huset næsten er lukket. Alt det indendørs arbejde strækker 

sig over sommeren, og vi kan til efteråret gå ind i en afleveringsperiode.  

Så tidsplanen - den regner vi bestemt med at holde, så brugerne af huset kan rykke ind som planlagt i 

december i år.  

Afslutningsvis en tak for konstruktivt samarbejde både til Aarhus Havn som vores bygherre, til sagens 

øvrige parter arkitektfirmaet CF Møller og rådgivende ingeniør MOE. En særlig tak til alle håndværkere, 

både vores egne og jer fra vore eksterne FE. Tak for veludført arbejde indtil nu – det ser godt ud. Vi har 

store forventninger til resten.  

- og med disse ord vil jeg bede alle om at udbringe et 3-foldigt leve for byggeriet !  

TAK 


