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Pressemeddelelse 
___________________________________________________________ 
14. januar 2014 
 

Ny organisation i NCC Roads i Danmark 
 
Adm. direktør Thomas Rask Jensen, NCC Roads A/S, har ønsket at trække 
sig tilbage fra den daglige drift for at kunne involvere sig mere i den 
overordnede strategiske udvikling af Roads i Norden. Thomas vil dog et 
stykke tid desuden være fungerende sektordirektør for Vejservice i 
Danmark. 
 
Thomas Rask Jensen startede som ingeniør i 1980 i asfaltafdelingen i Phønix i Vejen. I 
1998 fik han ansvaret for alle Phønix’ asfaltaktiviteter i Danmark. NCC opkøbte i 2000 
disse aktiviteter, og NCC Roads A/S blev dannet. Thomas Rask Jensen blev 
virksomhedens adm. direktør og har siden varetaget denne stilling. Virksomheden har 
gennem årene udviklet sig til at være solidt forankret i en værdikæde, der går fra 
råstofindvinding både til lands og på havet over asfaltproduktion og -udlægning til 
servicering af vejnettet. Thomas Rask Jensen varetager en del tillidsposter, fx i 
Asfaltindustrien, Dansk Byggeri og Dansk Industri, som i et naturligt forløb over en 
periode vil blive afviklet. 
 
Pr. 1. januar 2014 trådte en ny, nordisk organisation i NCC Roads i kraft, som betyder, 
at NCC Roads nu er opdelt i tre nordiske divisioner, Råstoffer, Asfalt og Vejservice 
med hver sin nordiske divisionschef. 
 
I Danmark består den nye ledelse af Anders Kargo, adm. direktør og direktør for 
Sektor Asfalt, Michael Hansen, direktør for Sektor Råstoffer samt Thomas Rask 
Jensen, fungerende direktør for Sektor Vejservice. 
 
Med en stærk nordisk organisation i ryggen, men med stadigt fokus på det tværgående 
danske samarbejde mellem sektorerne ser den nye ledelse frem til fortsat at udvikle, 
forbedre og styrke virksomheden til gavn for både kunder og medarbejdere. 
 
Thomas’ tilbagetræden og skiftet til den nye organisation markeres ved en reception 
fredag den 31. januar 2014 kl. 12.00 – 16.00 i Troldesalen, Jacob Gades Allé 1, 6600 
Vejen. 
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst: 
Thomas Rask Jensen, adm. direktør NCC Roads A/S, tlf. 79 96 23 23,  
mobil: 40 64 51 46 
 
NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC 

Bolig.  

I 2012 havde NCC i Danmark en omsætning på ca. 5,7 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. NCC Roads kerneforretning 

er produktion af tilslag, aggregater og asfalt samt asfaltbelægninger og vejservice. 


