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NCC Vejservice kan fejre 25-års jubilæum 

I 25 år har Vejservice passet kommunale og statslige veje og 
jernbanestrækninger samt leveret afspærring til asfaltopgaver og 
entreprenører landet over 
 

”Nu får den en skalle,” stod der i Superfos Constructions personaleblad i oktober 1994, 

da det blev annonceret, at de skulle overtage drift og vedligehold af amtsvejene i 

Ringkøbing amt. 34 medarbejdere blev overført, og der var stor usikkerhed om 

fremtiden. 

 

Det blev starten på de første 25 gode år i Vejservice, da selskabet blev stiftet den 1. 

november 1994 som Superfos Construction. NCC AB købte selskabet kun fem år efter – i 

1999 – men det var først i 2000, at navneskiftet til NCC fik virkning. 

 

Det går godt i Vejservice 

 

Vejservice er en virksomhed i sin bedste alder. Det er en virksomhed, som har etableret 

sig godt i et marked, hvor tillid og relationer har stor betydning for mængden af 

indgående ordrer – og dermed for omsætningen. Vejservice er i dag blandt de største 

aktører på Vejservice-markedet med over 200 medarbejdere i syv afdelinger fordelt over 

hele landet. 

 

Vejservice står i dag som en stærk forretning, der er bredere funderet end nogensinde 

før, idet forretningen er lykkedes med at sprede sine aktiviteter ud på flere segmenter og 

kunder. Vejdriften for stat og kommune er stadig den største del af forretningen, men 

inden for det seneste par år er der også kommet driftskontrakter inden for jernbanedrift.  

 

Der er også en del af forretningen, som har specialiseret sig inden for specifikke områder 

som Fejning, Afvanding, Spuma (ukrudtsbekæmpelse uden gift) samt Afspærring og 

Skilte. Det sidst tilkomne medlem af familien er Profilbeton med in situ støbte kantsten. 

Det er et forretningsområde, der er store forventninger til. 

 

Fremtiden tegner lys 

 

”Planerne for de næste 25 år kender vi af gode grunde ikke,” siger direktør Ivan 

Pedersen, men planen for de næste fem år er lagt, og pilen peger mod forsat fremgang og 

vækst for Vejservice.”  

 

Ledelsen i Vejservice ser stadig mange muligheder i markedet for forretningen, som 

passer godt til Vejservices forretningsmodel. Stat og kommuner skal stadig finde nye 

besparelser, og her er Vejservice blandt de private aktører, der kan tilbyde samarbejde 

med henblik på at hjælpe dem med det. 

 



 

 

 

Sid 2 (2) 

Vejservices kunder i fremtiden vil i høj grad være de samme, som de kunder, der 

arbejdes sammen med i dag: Staten, kommuner, Banedanmark, entreprenører og 

private.  

 

”Vejservice er på vej mod at finde en ny ejer. Hvem det bliver, ved vi ikke, men sikkert er 

det, at det bliver en ejer, der interesserer sig for vores branche, vores produkter og vores 

forretning,” siger Ivan Pedersen, ”Jeg tør også godt love, at der venter gode og 

spændende år forude, som jeg glæder mig til”. 

 

 

For yderligere information kontakt venligst: 

Pressechef Carl Johan Corneliussen, mobil: + 45 26 15 21 27, e-mail: carcor@ncc.dk  

 

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank  

 

Om NCC: Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de 

førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på 

rundt regnet 41 mia. kr. og 16.300 medarbejdere i 2018. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm. 
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