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Kungälvs kommun väljer NCC:s gröna asfalt    
 

NCC Roads har fått i uppdrag att asfaltera Kungälvs gator och vägar 
de närmaste fyra åren. NCC är ny entreprenör för Kungälv som 
också väljer att belägga sina gator med NCC:s gröna asfalt. NCC 
Green Asphalt alstrar 30 procent mindre koldioxid än vanlig asfalt.  
 
I maj invigdes produktionen av NCC Green Asphalt i Kärraverket i Göteborg. På så vis är 

det nu enklare för regionen att lägga den gröna asfalten på vägarna. Förutom Göteborg 

väljer nu även Kungälvs kommun att använda NCC:s asfalt med lägre koldioxidutsläpp.  

 

– NCC vann upphandling på andra kriterier, men när de nu kan erbjuda miljöanpassad 

asfalt väljer vi naturligtvis den så långt det är möjligt. Kungälv vill och ska göra förbätt-

ringar för miljön, säger Bo Gustafsson, entreprenadupphandlare på Kungälvs kommun. 

 

– Till att börja med är ungefär hälften av den asfalt NCC ska lägga i Kungälv under ett år 

Green Asphalt, det innebär omkring 1500 ton. Det minskar oljeförbrukningen med drygt 

3000 liter och koldioxidutsläppen med elva ton, säger Martin Martinson, gatuingenjör 

på Kungälvs kommun.   

 

NCC:s uppdrag omfattar både reparationer av gator och nybyggnationer för beläggning, 

till exempel vid busshållplatser, gångvägar och lekplatser.  Kontraktet sträcker sig tre år 

framåt från och med maj, med option på ett år. Ordern är värd cirka 4 MSEK. 

 

– Tack vare att vi kan tillverka NCC Green Asphalt i Göteborg kan vi bidra till Kungälvs 

miljömål. Men det är också en del i en större satsning för att minska NCC:s koldioxid-

utsläpp, säger Ingemar Svensson, arbetschef för beläggning, NCC Roads Sydväst. 

 

Under 2010 ökade produktionen av NCC Green Asphalt från 21 000 till 100 000 ton. Idag 

kan tolv av NCC:s asfaltverk tillverka NCC Green Asphalt. Det närmaste året anpassas 

ytterligare nio verk till metoden och Kärraverket i Göteborg är ett av de första. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Ingemar Svensson, arbetschef beläggning, NCC Roads Sydväst, tfn 031-57 69 81 

Josefin Sellén, informationschef, NCC Roads, tfn 08-585 518 57 eller 070-412 41 42 

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se 

 
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press 
 
NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och 
NCC Housing. 2010 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 26 Mdr SEK och cirka 9 000 anställda.  NCC 
Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.   

http://www.ncc.se/sv/Material-och-service/Asfalt-och-belaggning/specialprodukter-belaggning-asfalt/green-asphalt/
http://www.ncc.se/press

