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To medlemmer af Vestegnens Trafi kforum, folketings-
medlemmerne Morten Bødskov og Mads Fuglede, deltog i 

besøget på NCC’s asfaltfabrik i Glostrup.

AF PETER ERLITZ
peter.erlitz@sn.dk

TRAFIKSTØJ: »Jeg vil appellere 
til, at man indregner de samle-
de fordele ved støjsvag asfalt, 
når man udbyder asfaltarbejde 
på vejene, og ikke kun kigger 
på pris og levetid.«

Det var beskeden fra Anders 
Kargo, der er senior vice presi-
dent for kunder og bæredygtig-
hed i NCC Industry i Norden.

Støjsvag asfalt har nemlig 
en række a� edte virkninger, 
som ikke altid indregnes. Det 
kan være sundhed og miljø 
for naboer omkring vejene, 
det kan være mindre udgi� er 
til andre støjdæmpende for-

anstaltninger - og det kunne 
måske også være bilernes 
brændsto� orbrug.

NCC er landets største virk-
somhed, når det handler om 
asfalt til veje, og forleden � k 
NCC’s asfaltfabrik i Glostrupå 
besøg af repræsentanter fra 
Gate21 og politikere fra Vesteg-
nens Tra� kforum. Fokus var på 
indsatsen mod tra� kstøj og at 
skabe bæredygtige løsninger.

»Det er uhyre spændende at 
se en virksomhed, der arbejder 
på at løse støj-problematikken, 
der både har et nærværende, 
lokalt perspektiv og et bære-
dygtigt, globalt perspektiv,« si-
ger Morten Bødskov (S), og un-
derstreger, at det handler om 
at turde investere i løsninger, 
der på den lange bane forvalter 
borgernes penge bedst muligt.

Foruden at være medlem af 
Vestegnens Tra� kforum er han 
også formand for Folketingets 
Erhvervsudvalg,

NCC - en del af løsningen
Et eksempel på en løsning, 
der i investeringsøjeblikket er 
dyrere, men en bedre løsning 

på sigt, er for eksempelvis støj-
reducerende asfalt.

»Støj er energi der går tabt, 
og vi ved at støj påvirker sam-
fundssundheden og o� e ska-
ber behov for efterfølgende 
støjreducerende investeringer 
for kommunerne. Hvis vi i 
stedet som samfund havde en 
helhedsbetragtning på udbud 
og i højere grad tænkte bredere 
og mere bæredygtigt, så ville 
regnestykket o� e se anderledes 
ud,« forklarer Anders Kargo.

På rundvisningen fik gæ-
sterne en kort intro til asfal-
tindustrien, indsigt i asfalt 
produktion og forskellige 
produktudviklingseksempler 
som eksempelvis støjsvag be-
lægning, genbrugsasfalt og 
permeabel asfalt med bærelag, 
der kan dræne skybrud.

»Vi har muligheder for at 
reducere rullemodstand på 
en vej, og derved reducere 
hver enkelt billists brænd-
sto� orbrug med eksempelvis 
tre procent. Det batter - og vi 
arbejder hele tiden på forny-
ede løsninger i en branche, 
hvor vi bare må erkende, at 

udbudsprisen er afgørende,« 
siger Anders Kargo.

Han understreger, at NCC 
som stor koncern har pligt til 
og et ønske om, at di� erentiere 
sig på bæredygtighed.

»Vi ønsker at være en del 
af løsningen - ikke en del af 
problemet.«

Tro på offentlig/ 
privat innovation
NCC er stiftende partner af 
Gate21 og er sammen med 
andre parter en del af Gate21’s 
projekt Levende Laboratorium 
for Urban Støjbekæmpelse, der 
skal vise mulighederne for og 
resultatet af at bekæmpe støj 
fra tra� kken.

Det første demonstrations-
projekt bliver til foråret en 
realitet, hvor støjskærme af 
genbrugte vindmøllevinger 
og genbrugsplast sættes op i 
Vallensbæk. NCC står for etab-
lering og opsætning af de nye 
støjskærme og har indgået en 
a� ale om o� entlig/privat in-
novation med Vallensbæk 
Kommune, som netop er un-
derskrevet.

»I Gate 21 mær-
ker vi en stigende 
interesse for at 
skabe partnerska-
ber og projekter på 
tværs af o� entlige 
og private parter. 
Vi bringer kom-
munernes ønske 
om grøn omstil-
ling sammen med 
virksomhedernes 
innovationskraft, 
og det giver gode 
muligheder for at 
skabe løsninger, 
som både kan 
skabe en mere 
bæredygtig sam-
fundsudvikling og 
grønne jobs,« siger 
Kirstine Lorenzen, 
projektleder i Gate 
21.

Støjsvag asfalt kan være 
en god investering
UDVIKLING. Repræsentanter fra Gate21 og politikere fra Vestegnens 
Tra� kforum besøgte NCC’s asfaltfabrik i Glostrup.
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R E D A K T I O N A N N O N C E R

Fakta |

VESTEGNENS TRAFIKFORUM

  Vestegnens Trafi kforum er dannet af folketingspolitikere 
-og kandidater. De fem politikere har forpligtet sig til, på 
tværs af partierne, at fremme en Vestegns-dagsorden i 
Folketinget.

  De fem politikere er Morten Bødskov (S), Holger K. 
Nielsen (SF), Mads Fuglede (V), Merete Scheelsbeck (K) og 
Mikkel Dencker (DF).

  Formålet med Vestegnens Trafi kforum er at sætte fokus 
på Vestegnens trafi kale udfordringer, hvad enten det gæl-
der trafi kstøj, trængsel, udbygning af den kollektive trafi k 
eller tryghed på S-togs stationerne. Målet med Vestegnens 
Trafi kforum er at få fl ere trafi kinvesteringer på Vestegnen 
gennem øget indfl ydelse i Folketinget.

Glostrup Lænke-ambulatorium · tlf.: 39 455 500
Hvidovre Lænke-ambulatorium · tlf.: 39 455 411
www.laenken.dk

• Gratis, ambulant behandling uden ventetid  
• Anonym rådgivning
• Veluddannet personale – læger, 

sygeplejersker og alkoholbehandlere

Er alkohol problemet? 
Så har Lænke-ambulatorierne løsningen

Mønt- og Frimærke-
samlinger købes

Kontakt Roskilde Mønt- og 
Frimærkehandel

Algade 28, 4000 Roskilde
Tlf.: 4636 7419

40 år på samme adresse

TLF.NR. 43434544
HOVEDVEJEN 110 / 2600 GLOSTRUP  

Åbningstider: Mandag-fredag 10-18 / Lørdag 10-14

bg-cykler.dk

TRÆNGER DIN CYKEL TIL EN 
KÆRLIG HÅND, UDFØRER VI 
EFTERSYN OG REPARATION 
SÅ DEN BLIVER ”NÆSTEN” 

SOM NY IGEN.
DER MEDFØLGER ALTID CHECKLISTE PÅ UDFØRT EFTERSYN.

VI VASKER OGSÅ DIN CYKEL 
HVIS DU ØNSKER DETTE.

elcykel
- VI har også en MODEL til dig!

A LT I D  M E R E  E N D  1 0 0  N Y E  C Y K L E R  I  U D S T I L L I N G E N

+45 20991562  mgsikring.dk
facebook.com/mgsikring

Hvem passer dit 
hjem, når du ikke 

er hjemme?
Ring og book et uforpligtende møde


