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NCC lanserar CPOT – en digital tjänst för reparationer 
av vägskador 
 

NCC:s nya digitala tjänst CPOT gör det snabbt, smidigt och enkelt att 

beställa reparation av vägskador och potthål. Tjänsten som nu lanseras i 

hela Norden bidrar till att öka säkerheten på vägarna och hålla dem i gott 

skick. 

 
Genom appen CPOT kan NCC:s kunder enkelt beställa reparationer av vägskador genom 
att ladda upp en bild på skadan, beskriva behovet och ange dess exakta position. Via 
tjänsten får kunden en full översikt över beläggningsunderhållet, kontroll över sin 
budget samtidigt som de kan ha en direkt dialog med den person på NCC som utför 
arbetet.  

– Vårt mål är att göra det enkelt och effektivt för våra kunder att hantera sitt 
vägunderhåll utan onödig administration. I första hand är CPOT framtagen för våra 
kunder som hanterar hundratals, om inte tusentals, skador varje år, till exempel 
kommuner. Det finns dock en stor potential även för företag, privata kunder och 
entreprenörer för att effektivisera sitt underhåll av vägar och asfalterade ytor, säger 
John Johansson, Head of Customer Coordination, NCC Industry Asfalt. 

Som ett led i att branschen digitaliseras mer och mer ökar även efterfrågan och krav på 
digitala tjänster i upphandlingar rörande reparationer av vägskador. 

– Vi arbetar kontinuerligt med digital innovation för att lösa våra kunders problem, 
skapa en hållbar tillväxt och öka produktiviteten i vår industriverksamhet i hela Norden. 
Vi ser att efterfrågan och kraven också finns från de marknader där vi är verksamma, 
säger Daniel Teclemariam, Head of Business transformation, NCC Industry.  

Förutom att underlätta kundernas vägunderhåll bidrar CPOT också till att göra vägar, 
trottoarer och cykelbanor säkrare. Enligt en studie¹ från Uppsala universitet så är 
potthål en av de vanligaste orsakerna till cykelolyckor. 

– I takt med att cykling, resor med elskotrar och transporter med andra nya färdmedel 
ökar i vår stadsmiljö är det viktigt för NCC som en ledande aktör på asfaltsmarknaden 
att bidra till en säkrare vägmiljö. Vi för en dialog med till exempel elskoterföretag och 
sensorteknikföretag om hur vi genom CPOT kan hjälpa våra städer och kommuner att 
skapa säkra vägar och minska antalet olyckor, säger Daniel Teclemariam. 

CPOT finns tillgänglig för alla NCC:s asfaltskunder i Sverige, Norge, Finland och 
Danmark. Tjänsten är kostnadsfri. Läs mer på www.cpot.se 

¹ http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1260318/FULLTEXT01.pdf 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

John Johansson, Head of Customer Coordination, NCC Industry Asfalt, +46(0)706673264 
Daniel Teclemariam, Head of Business transformation, NCC Industry, +46(0)730510048 
 
NCC:s presstjänst 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank  

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 
ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr 
SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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