
 

 

 

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en 

af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en 

omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry, 
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NCC åbner nyt geoteknisk laboratorium 

NCC udvider sortimentet af laboratorieydelser og åbner derfor op 

for et nyt geoteknisk laboratorium. Det sker i forbindelse med udlici-

teringen af Vejdirektoratets laboratorium, hvor NCC blev udpeget 

som vinder af en treårig rammeaftale. 

NCC blev i juni måned udpeget som vinder af en rammeaftale med Vejdirektoratet. Aftalen omfat-

ter laboratorieydelser, herunder prøvninger, ringanalyser samt forsknings- og udviklingsopgaver, 

som før har været varetaget af Vejdirektoratets eget laboratorium.  

 

NCC udvider derfor sortimentet med et nyt geoteknisk laboratorium. Det betyder, at virksomhe-

den, udover laboratorietest af asfaltprøver, nu også kan tilbyde ydelser inden for en lang række 

geotekniske prøvningsmetoder. Dermed er rammen sat for, at både asfalt samt sten- og grusmate-

rialer havner i erfarne hænder, når der skal rådgives eller følges op på entreprisers befæstelsesar-

bejder. 

”Vi har i forbindelse med udlicitering overtaget Vejdirektoratets geotekniske laboratorieudstyr 

samt flere erfarne og kompetente medarbejdere. Det åbner op for en masse nye muligheder i vores 

laboratorium, og det smitter af på de ydelser, vi kan tilbyde til vores kunder”, siger Natassia 

Jensen, Teamleder i NCC’s laboratorium i Ejby. 

 

Dags dato er NCC’s nye geotekniske laboratorium oppe at køre og fuldt funktionelt på Ejby 

Industrivej 8 i Glostrup. Her har teamet af laboranter siden juli måned fundet sig til rette i de nye 

omgivelser og samtidig leveret laboratorieydelser til både interne og eksterne kunder.  

 

”Vores geotekniske laboratorium er et nyt tiltag i NCC-regi, og vi har derfor ansat en håndfuld 

medarbejdere med sammenlagt næsten 100 års erfaring inden for akkrediteret geoteknisk 

laboratorieprøvning. Det er fint i tråd med vores ambition om at sætte et kvalitetsaftryk på det 

danske vejnet og anlægsarbejder rundt i landet”, siger Kristina Bolbro Agerholm, Laboratoriechef i 

NCC Industry. 

 

NCC arbejder nu videre med, at få laboratoriet akkrediteret af DANAK og forventer, at 

akkrediteringen er gennemført senest ved udgangen af december 2017.  

 

”Indtil da vil alle henvendelser og prøver blive behandlet efter samme procedure, høje standard og 

fortrolighed som i et akkrediteret laboratorium”, siger Natassia Jensen, Teamleder i NCC’s 

laboratorium i Ejby. 

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

Natassia Jensen, Teamleder, Laboratorium Ejby, NCC Industry, telefon + 45 25 16 33 35 

Kristina Bolbro Agerholm, Laboratoriechef, NCC Industry, telefon +45 41 70 42 90 

Pernille Kjøller, Kommunikationspartner, NCC Danmark, telefon +45 41 37 85 62 

 

 

Mere om NCC’s nye Geotekniske Laboratorium: www.ncc.dk/geoteknisk-laboratorium  

http://www.ncc.dk/geoteknisk-laboratorium

