PRESSEMEDDELELSE
Aalborg Portland A/S
Aalborg, den xx. marts 2017

Byggeaktivitet: Højeste niveau i otte år
Efterspørgslen efter cement i Danmark lå i 2016 på sit højeste niveau i otte år. Det viser tal fra
Aalborg Portland, der er Danmarks eneste cementproducent. Salget er steget med 10 procent fra 2015 til
2016 og ligger nu på det højeste niveau siden krisen.
Cementforbruget i Danmark er en af de mest præcise og aktuelle indikatorer for byggeaktiviteten i
Danmark. Nye tal fra Aalborg Portland, der er markedsledende cementleverandør i Danmark, viser, at
cementkoncernen i 2016 leverede mere end 1,3 millioner tons cement til byggeriet i Danmark, og det er en
stigning på 10 procent sammenlignet med 2015:
- Byggeaktiviteten i Danmark i 2016 lå ifølge vores tal på det højeste niveau i de seneste otte år. 10 procent
over 2015 og 47 procent over 2010, hvor byggeaktiviteten var lavest, forklarer Managing Director Michael
Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland og fortsætter: - Det peger på, at investeringslysten er godt på vej
tilbage til dansk erhvervsliv, og det er en positiv spiral, som også vil sprede sig til andre brancher og
industrier.
Aalborg Portlands fabrik i Aalborg producerer både den traditionelle grå cement og den særlige hvide
cement, og alle produktionslinjer kører nu i treholdsskift. Det har foreløbig ført til ansættelse af godt 20 nye
medarbejdere hos Aalborg Portland, mens tallet hos underleverandører er endnu højere.
Væksten i cementforbruget er dog ikke kun gældende for Danmark. Aalborg Portland producerer årligt to
millioner tons cement, hvoraf godt en tredjedel eksporteres:
- Den stigende efterspørgsel efter cement er ikke kun et dansk fænomen. Også i vores nabolande er
byggeaktiviteten stigende, men Danmark skiller sig dog ud som det land med den højeste vækstrate.
Derudover har vi de seneste år haft en markant stigning i eksport af hvid cement til USA, hvor markedet er
fordoblet siden 2009 og 2010, slutter Michael Lundgaard Thomsen.

Om Aalborg Portland A/S
Aalborg Portland A/S er Danmarks eneste cementproducent og råder over en af Nordeuropas største
cementfabrikker beliggende i Aalborg samt siloanlæg i havne over hele landet. Fabrikken i Aalborg
producerer årligt to millioner tons fordelt på grå og hvid cement, som afsættes i Danmark, det øvrige
Nordeuropa samt USA.
Aalborg Portland A/S beskæftiger godt 335 medarbejdere i Danmark og lancerer til september 2017 et
Graduate program for nyuddannede. Et mangeårigt fokus på miljø- og energiinvesteringer har resulteret i,
at fabrikken i dag er anerkendt som en af de mest ressourceeffektive cementfabrikker i verden.
Aalborg Portland A/S er en del af Aalborg Portland Holding Koncernen, der i 2016 omsatte for 6,9 milliarder
kroner og har 2.900 medarbejdere. Aalborg Portland Holding er moderselskabet for en række cement- og
betonvirksomheder i blandt andet Norden, Belgien, USA, Tyrkiet, Egypten, Malaysia og Kina. Herudover har
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koncernen aktiviteter inden for udvinding og afsætning af tilslagsmaterialer (granit og grus) samt
genanvendelse af affaldsprodukter.
Aalborg Portland Holding har siden 2004 været ejet af Cementir Gruppen, en international leverandør af
cement og beton, som har hovedkontor i Rom og er noteret på den italienske fondsbørs i Milano.
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