
 

 

 

NCC AB (publ.)  
 
170 80 Solna 

Besöksadress 
Vallgatan 3 
170 67 Solna 

Telefon 08-585 510 00 
Fax 08-85 77 75 
www.ncc.se 

Org.nr 556034-5174 
Solna 
VAT nr SE663000130001 

 

Pressmeddelande 
  

2013-04-18 
 
 

Miljonbesparing i världens bästa byggsamarbete 

När Laholms brandstation byggdes om lyckades kommunen och 
byggpartnern NCC spara närmare två skattemiljoner tack vare sitt 
samarbete. Brandstationen kunde också hålla full beredskap trots 
bygget. Idag får samarbetet ett internationellt partneringpris. 
 
– Det här är det roligaste projektet jag varit med om. Det är otroligt givande när uppdragsgivare, 
entreprenörer och leverantörer drar åt samma håll. Yrkesstoltheten skiner igenom och resultatet 
märks när vi överträffar våra egna förväntningar i leveransen, säger Mikael Jonsson, projektchef 
på NCC Construction, region Syd. 

 
Om- och tillbyggnaden av Laholms brandstation har idag utsetts till världens bästa partnering i 
kategorin Byggprojekt: ”Partnered Project of the Year Award” delas ut av International Partnering 
Institute, IPI som sprider kunskap om goda partneringsamarbeten och prisar de bästa. I år fick 
Laholms brandstation högsta betyg ”Diamond” i kategorin byggprojekt under 25 miljoner dollar. 
 
– Det är första gången ett partneringprojekt i Europa får ta emot IPI:s pris. Partnering handlar om 
samarbete, här har alla haft rätt inställning, stort personligt engagemang och hjälpts åt att hitta 
bättre lösningar och hålla igen ekonomin, säger Mikael Jonsson.      
 
Att förvandla en brandstation till en byggarbetsplats innebär ett stort ansvar. Den måste fungera 
alla dagar, dygnet runt för allmänhetens säkerhet, utan minskad kapacitet. Men att flytta 
brandstationen tillfälligt hade inneburit en fördyring på flera miljoner.  
 
– Vi tog med alla inblandade entreprenörer och leverantörer på en utryckningsövning. Vår 
verksamhet pågår alla 24 timmar och varje sekund räknas vid en utryckning, det gav en bra bild av 
kraven som ställdes på byggarbete. Då får det exempelvis inte ligga byggprylar framför fordonen, 
säger Pär-Åke Eriksson, räddningschef i Laholm.   
 
– Hela projektet har präglats av ett nära samarbete och laganda mellan olika yrkesgrupper och 
mellan dem och brandmännen. Säkerhet och ekonomi har gått före slutdatum. När bygget var 
klart kunde projektet ge tillbaka nära 1,9 miljoner kronor till kommunen, utifrån budget, säger 
Mikael Jonsson. 
 
Projektet genomfördes i NCC Partnering; en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter 
och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på öppet och förtroendefullt 
samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mikael Jonsson, projektchef, NCC Construction, region Syd.  
Telefon 035-15 58 22  
Jenny Johnsson, pressansvarig, NCC Construction Sverige, region Syd. 
Telefon 070-589 67 59 
Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller 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. 2012 hade NCC i Sverige en omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC 
Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige. 


