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2022-06-21 

NCC får order om 200 000 ton asfalt i Norge 
NCC har fått i uppdrag av att asfaltera en ny vägsträcka längs E6:an utanför 

Trondheim i Norge. Sträckan är totalt 19 kilometer lång och NCC ska lägga 200 000 

ton asfalt. Det gör asfaltsprojektet till ett av de största i Norge någonsin.  

Det är i samband med att Hæhre Entreprenør bygger en ny vägsträcka mellan 

Kvithammar i Stjördals kommun till Åsen i Levanger kommun åt Nye Veier som NCC fått 

sitt uppdrag. Utöver uppdraget att lägga närmare 200 000 ton asfalt har NCC även 

tecknat ett underhållsavtal på 20 år.  

‒ Det här är en typ av projekt som är av en sådan storlek att gedigen planering och 

genomförandeförmåga är centralt. Vi har jobbat med Hæhre Entreprenør länge och det 

känns bra att äntligen få komma igång med det här asfaltsprojektet, säger Henrik Bager, 

chef för NCC:s asfaltsverksamhet i Norge. 

Vägsträckan byggs för att klara hastighetskraven på 110 km/h. Den 19 kilometer långra 

vägsträckan har fyra körfält, fem tunnlar två broar och andra tekniska installationer. 

NCC kommer att lägga en del asfalt under 2022 och 2023, men det är 2024 - 2026 som 

de stora volymerna kommer. NCC kommer då att sätta upp en mobil asfaltsfabrik nära 

vägsystemet. 

Uppdraget orderregistreras i affärsområde NCC Industry i det andra kvartalet 2022 i 

affärsområde NCC Industry.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tove Stål, presschef NCC Group, 076 521 61 02 

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank 

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar 

NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten 

omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 

2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 

https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/

