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NCC & Skanska
i asfaltkartell
n Den finska marknadsdomstolen

har dömt sju asfaltbolag till böter
för brott mot konkurrenslagen.
Bland dem Skanska Asfaltti och
två bolag inom NCC-koncernen.
NCC Roads döms till 13 miljoner
kronor i böter, och det av NCC
hälftenägda Valtatie till böter på
25 miljoner kronor.
Enligt domstolen har asfaltbolagen gemensamt kommit överens
om prisnivåer för entreprenader
och asfalt. Ett samarbete som ska
ha pågått mellan åren 1994 och
2002.
– NCC ska nu utvärdera marknadsdomstolens beslut innan beslut
fattas om eventuellt överklagande
till den finska regeringsrätten, säger Ulf Wallin, chefsjurist på NCC.

Sju finska bolag gjorde upp.
Florica Ababei är byggnadsingenjör och arbetsledartrainee inom NCC Construction. Hon var garantibesiktningsansvarig när NCC:s nya modell
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testades i Malmö, och hon ser många fördelar med det nya sättet att sköta besiktningen. 

Så ska NCC ge
bättre service

Ny modell avlastar pressade platschefer
NCC bildar en ny organisation
som ska åtgärda fel som uppstår efter slutbesiktningen.
Ett försök i Malmö visar att
hårt pressade platschefer avlastas.
– Det är lätt att bli distraherad av att ha många bollar i luften, säger garantibesiktningsansvarig Florica Ababei.

struction Region Syd en särskild
”eftermarknadsorganisation”, som
leds av Anders Sohlman. Där ingår
arbetsledare, servicesnickare och
administrativ personal.
De ska ta emot felanmälningar
från kunderna och snabbt lämna
besked om när felet kommer att åtgärdas. Alla anmälningar dokumenteras i en loggbok, för att inga reklamationer ska tappas bort.

Under de senaste årens byggboom, med ökat byggande av bostadsrätter och småhus i egen regi,
har platschefer och entreprenadchefer fått mer att göra. Flera olika
arbetsuppgifter ska klaras av parallellt. De driver nya projekt samtidigt
som de har åtaganden kvar i färdigställda.
I början av 2008 startar NCC Con-

– Lo g g b o k e n ko m m e r också att
fungera som vårt lärandeverktyg. I
den ser vi vilka de vanligaste felen är
och lär av misstagen inför kommande projekt, säger Kristian Jansson,
affärschef Boende NCC Syd.
NCC ska bli bättre på att ta hand
om sina kunder. På sikt också minska antalet byggfel. En omedelbar
effekt blir att platschefsresurser

Alla önskar
en snabb och
effektiv process
FLORICA ABABEI

frigörs när arbetsledargruppen tar
över garantibesiktningsansvaret
från platschefer/entreprenadchefer.
– Även om det sällan är riktigt allvarliga fel och brister som ska åtgärdas så tar de tid. Det är många kontakter med kunder och med ansvariga underentreprenörer innan man
når ett resultat som vi och kunden
är tillfreds med, säger Florica Ababei, som är byggnadsingenjör och
arbetsledartrainee inom NCC Construction.
Under försöksprojektet vid ett

större villaområde i Malmö var hon
garantibesiktningsansvarig på heltid. Och hon ser stora fördelar med
nyordningen.
– Alla önskar en snabb och effektiv process från felrapportering till
åtgärd. Jag kan lätt se svårigheterna
att nå det målet om man har engagemang i pågående produktion samtidigt. Det är lätt att bli distraherad av
att ha många bollar i luften.
I n t e r n t i n o m N C C finns förväntningar och stort intresse för satsningen. Många anställda har visat
intresse för de nya tjänsterna.
Eftermarknadsorganisationen
omfattar
bostadshusproduktion
i Malmö/Lund-området. Om satsningen lyckas utvidgas den till
andra delar av region Syd.

Bitte Nord

Regeringen skyndar på åtgärder för att förhindra svartjobb
Regeringen vill stoppa svarta
byggjobb.
Redan i höst kan Skatteverket få rätt att göra oannonserade besök på byggarbetsplatser.

Månadsvis rapportering av skatter och avgifter på individnivå samt
införande av särskilda personallig-

gare inom byggbranschen är andra
av de möjliga åtgärder som finansdepartementet ska utreda.
– Vi kan nu vara tydliga med att vi
vill ha ett system med personalliggare eftersom det fungerat väldigt
bra inom restaurang- och frisörbranschen, säger finansminister
Anders Borg.

Skatteverket har lämnat en delrapport som visar att 4 000 jobb
tillkommit efter att kraven på personalliggare infördes för restauranganställda och frisörer.
Förslaget om att göra oannonserade besök väcktes av byggföretagaren Jens Hoffmann för tre år sedan.
– Det är nästan så att man blir lite

rörd över att få vara med och förändra, säger han.
– Vi skulle kunna få en proposition
till riksdagen redan i april, maj. Samarbetar regeringen och riksdagen
bra skulle vi kunna få ett beslut till
hösten, säger Lennart Hedquist (m),
ordförande i skatteutskottet.
ANGELICA SÖDERBERG

Skanska bygger
3D-fastigheter
n Skanska investerar 450 miljo-

ner kronor i ett nytt bostadsområde vid Frölunda Torg i Göteborg.
Diligentia säljer mark och byggrätt för cirka 180 lägenheter
till Skanska, som planerar att
påbörja bygget vintern 2008. De
tre huskropparna blir Göteborgs
första 3D-fastighetsbildning, där
fastigheterna kan delas upp för
olika användningsområden med
olika ägare.
Det nya bostadsområdet ska bestå av tre fastigheter i tre till nio
plan med tillhörande parkeringsdäck i bottenplan.

’Diskriminering
mot samerna’
n Krokoms kommun struntar

i samråd med samebyar vid
bygglovsansökningar som påverkar renbetet i området. Nu kräver
diskrimineringsombudsmannen,
DO, kommunen på 1,5 miljoner
kronor i skadestånd.
– Vi kan aldrig acceptera att en
kommun diskriminerar och förvägrar en grupp deras rättigheter
bara för att de tycker att det blir
enklare. Samer har samma rättigheter som alla andra kommuninvånare, säger
DO, Katri
Linna.
Kommunens
företrädare
hävdar att de
håller samrådet på en
rimlig nivå.

Utredning om
dödsfall nedlagd
n Det blir ingen rättegång efter

dödsolyckan när Bilfinger Berger
byggde Svinesundsbron och en
42-årig byggnadsarbetare avled,
skriver Byggnadsarbetaren. Utredningen har dragit ut på tiden,
vilket nu leder till att chefsåklagaren lägger ner förundersökningen
kring byggnadsarbetaren Jan
Stankos dödsfall.
Han avled 2003 efter att ha fallit
30 meter från en arbetsplattform.

