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Bättre väg mellan
Grimsås och Ljungsarp
En mer hållfast väg, ny asfalt, bättre trafiksäkerhet och belysning i Askåker när
Svevia utför vägförbättringar utanför Tranemo.
Sträckan mellan Grimsås och Ljungsarp har länge behövt åtgärdas. Nu har Svevia fått uppdrag av
Trafikverket att förstärka och asfaltera nio kilometer och att bygga en kilometer helt ny väg för att
åtgärda behoven på förbättrad hållfasthet och bättre trafiksäkerhet
– En väg håller inte för evigt. Vägkroppen behöver med jämna mellanrum byggas upp igen för att
fortsätta hålla för den belastning som den är utsatt för, Den här typen av förstärkningsåtgärder
behöver ständigt utföras, säger Johan Peterson, Svevia
Projektet som redan är påbörjat kommer att avslutas under senhösten 2015. Kontraktssumman är
cirka 28 miljoner kronor.
I uppdraget ingår även utbyte och förlängning av vägtrummor.
– Det här är den typen av vägarbete som påverkar framkomligheten. Men vi ska göra vårt bästa
för att få trafiken att flyta på så smidigt som möjligt och hoppas att alla som passerar vår
arbetsplats sänker hastigheten och respekterar våra medarbetare som arbetar för att vägen ska
bli bättre.
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Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och
infrastruktur. Våra 1 900 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och vi omsätter 6,9
miljarder kronor. Sedan 2010 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att
bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men
vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga
och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via
svevia.se

