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Ovntørret sand fra NCC skal bekæmpe glatføre i 
Billund Lufthavn   

Mere end 120 ton ovntørret sand fra NCC skal bekæmpe glatføre i 
Billund Lufthavn. Produktet er nyt på det danske marked og kommer 
fra NCC’s nye fabrik i Køge. Sandet skal anvendes som et alternativ 
til saltning og samtidig leve op til lufthavnens særlige krav til 
kvalitet. 
 
Lufthavne som Billund Lufthavn stiller specielle krav til hvilke typer tømidler, der må bruges på 

lufthavnsarealer som transportveje og standpladser. For eksempel er saltning ikke en mulighed, 

da salt øger korrosionen af metaldele i køretøjer, fly og maskiner, og som tillige har en 

nedbrydende virkning på asfalt- og betonbelægninger.  

 

Billund lufthavn har gennem de seneste år testet mange alternativer til saltning og øvrige midler 

mod glatføre. Hidtil har lufthavnen anvendt produkter fra udlandet, men vender nu blikket mod 

det danske marked med en levering på 122 ton ”NCC DrySand”, som er ovntørret sand fra NCC’s 

nye fabrik i Køge Havn. 

 

”Vi glæder os over, at det nu er muligt at benytte en dansk producent, der kan leve op til vores 

skarpe krav til kvalitet. Produktet, vi har fået leveret fra NCC, har den fordel, at det ikke medfører 

korrosion af metal, fordi sandet er helt rent. Produkter, der for eksempel indeholder granit, er 

magnetiske, og de sætter sig fast i motorer på EL køretøjer, som derved bliver ødelagt. Samtidig 

har sandet den fordel, at det lægger sig tungt på vejen og derfor ikke støver og blæser rundt på 

lufthavnens arealer”, siger Karsten Callesen, Afdelingschef i Billund Lufthavn.  

 

Bunkevis af fin kvalitet 

Den nye fabrik i Køge er den første NCC fabrik i Norden, der producerer ovntørrede 

sandprodukter af fin og ren kvalitet og med en veldefineret fordeling af kornstørrelse.  Fabrikken 

tørrer og sigter sand med anvendelse af de nyeste teknologier, og sorterer sandet i 9 forskellige 

fraktioner.  

”Det særlige ved vores nye DrySand produkter er, at sandet er yderst finkornet og fri for 

urenheder. Med den nye fabrik kan vi nu tilbyde ovntørret sand i en lang række sorteringer i 

snævre fraktionsintervaller og individuelt sammensætte sorteringer. For eksempel er fraktionen 

på sandet, der leveres til Billund Lufthavn, helt nede på 0,7-1,0 og 1,0-2,0, hvilket er en meget fin 

sortering og tilpasset kundens ønsker”, siger Allan Hansen Dreyer, Salgschef i NCC Industry. 

NCC har i mange år arbejdet tæt sammen med Billund Lufthavn. Blandt andet har NCC Asfalt 

stået for udlægningen af en klimavej med permeable belægninger på en af tilkørselsvejene til 

lufthavnens cargocenter – en vejstrækning, der belastes hårdt med 120-150 lastbiler i døgnet.  
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