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Pressmeddelande 
2022-07-01 

NCC tecknar unikt partneringavtal för 
asfaltarbeten med Kristianstads kommun 

Kristianstads kommun förnyar samarbetet med NCC genom att teckna ett nytt 

ramavtal för beläggningsarbeten. Avtalet, som är i partnering, är unikt i 

asfaltbranschen.  

- Kommunen vill komma ifrån den strategiska prissättningen och komplexiteten i 

beläggningsavtal. Vi tar med detta vårt ansvar som upphandlande myndighet och går i 

bräschen för att förändra upphandlingsförfarandet i branschen. Vi ser med spänning fram 

emot att gå in i det här samarbetet med NCC, säger Jonas Schrevelius, enhetschef på 

tekniska förvaltningen på Kristianstads kommun. 

Ramavtalet omfattar beläggningsarbeten, lagningsarbeten, återställning, 

underhållsarbeten och nybyggnation. Avtalet är unikt eftersom det är första gången som 

kommunen upphandlar beläggningsarbeten i partnering. Ramavtalet gäller i två år med 

möjlighet till förlängning ett år i taget i maximalt två år.  

- Genom att inte bara fokusera på lägsta pris kan vi tillsammans med våra kunder skapa 

högre värden, till exempel högre kvalitet och större kostnadseffektivitet över tid. Det är 

nytänkande av Kristianstads kommun och ett välkommet steg på vägen att förändra 

asfaltbranschen. Branschen behöver utvecklas och partneringkontrakt är en rörelse i rätt 

riktning, säger Tobias Pettersson, Head of Department Asphalt South.  

Partnering är en strukturerad samverkansform där aktörerna samarbetar för projektets 

bästa i en öppen dialog och en transparent arbetsmiljö. Samverkansformen, som bygger 

på fullständig öppenhet, skapar mervärde för båda parterna. 

Uppdragen, som väntas uppgå till cirka 30 MSEK per år, kommer orderregistreras 

löpande i samband med avrop i affärsområde NCC Industry. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tobias Pettersson, Head of Department, NCC Industry, tobias.pettersson@ncc.se  

Amelie Winberg, presschef NCC, 070-221 13 72, amelie.winberg@ncc.se 

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank 

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar 

NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten 

omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 

2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. 
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