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Sanering av mark i
Norra Djurgårdsstaden
Svevia sanerar marken från föroreningar när det nya området Norra Djurgårdsstaden i
Stockholm, fortsätter ta form.
Saneringen utförs vid området som kallas Brofästet och där det tidigare fanns ett kol- och
koksupplag. I uppdraget ingår schakt och borttransport av cirka 100 000 ton massor.
- Föroreningarna som förekommer är en varierande omfattning av bland annat
petroleumkolväten, PAH och tungmetaller, säger Marcus Selander, projektchef, Svevia.
Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder
och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för 12 000 nya
bostäder och 35 000 nya arbetsplatser
- När det ska exploateras och byggas nya områden är det alltid mycket arbete som ska utföras
innan det börjar ta form. Svevia utför ofta uppdrag på den här typen av områden, det kan vara
mark som behöver saneras eller förstärkas, ledningar ska grävas ner, vägar behöver byggas och
grönområden anläggas.
På området finns även betongkonstruktioner från gamla industribyggnader som ska rivas och
forslas bort.
Uppdraget som är värt cirka 40 miljoner har startat och ska vara klart under sommaren 2016.

För ytterligare information kontakta:
Marcus Selander, projektchef, Svevia, 040-28 79 33
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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

