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E45 förbättras mellan
Lövliden och Volgsele
Ny asfalt och förbättrad hållfasthet ska göra sträckan mer trafiksäker och
trevligare att köra på.
På sträckan mellan Lövliden och Volgsele, längs E45 nära Vilhelmina i Västerbottens inland,
kommer Svevia att på uppdrag av Trafikverket utföra vägförstärkningsarbete. Arbetet börjar under
våren 2015 och ska vara avslutat under hösten 2016.
– Vi ska ta bort spårighet och ojämnheter genom att förbättra hållfastheten och sedan lägga på en
ny asfalt, säger Mikael Gerklev, Svevia.
E45 är en viktig trafikled för framförallt skogsnäringen, godstransporter och turister i inlandet.
Sträckan mellan Lövliden och Volgsele är 22 kilometer lång. Uppdraget är värt cirka 30 miljoner
kronor.
För att förbättra hållfastheten kommer Svevia bland annat att förstärka vägbyggnaden med
vägarmering.
– Åtgärderna innebär att vi måste gräva ur vägen, ta bort stenblock som skapar ojämnheter i
vägen och byta ut vägtrummor. Arbetet kommer att påverka framkomligheten så jag vill uppmana
förbipasserande trafikanter att visa hänsyn mot våra medarbetare och maskiner på vägen. Vi
kommer att göra vårt bästa för att trafiken ska flyta på så bra som möjligt.
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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

