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Bättre väg mellan Palo
och Övertorneå
Trafikverket har gett Svevia uppdraget att utföra vägförstärkningar på den 15
kilometer långa sträckan. Anbudsumman är 14 miljoner kronor.
En vägförstärkning är en förbättring av redan befintlig väg där det gruslager som utgör själva
vägbyggnaden byts ut eller kompletteras med nytt grus för att få en stabil form.
– Vi åtgärdar de skador som tid och slitage har skapat. Den här typen av vägarbeten är viktiga för
att underhålla vägnätet och behöver hela tiden utföras på nya sträckor varje år. Vägen kommer att
bli bättre och mer trafiksäker med ny asfalt säger Mattias Broström, Svevia.
Uppdraget kommer att påbörjas hösten 2014 och ska vara klart september 2015.
- Eftersom vi måste gräva ur vägen för att åter kunna bygga upp den så kommer framkomligheten
att vara påverkad. Jag tror och hoppas att boende i området och övriga trafikanter förstår att vi
utför arbetet för att skapa en bättre väg och visar hänsyn mot våra vägarbetare.
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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 drygt 2 000 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi oms ätter
7 miljarder. Sedan 2011 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 väst till öst, 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

