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Flygplatsen i Luleå har
sommarväglag mitt i
vintern
Svevia får fortsatt förtroende av försvarsmakten att under de närmaste fyra åren
sköta om vinterunderhållet på flygplatsen i Luleå.
Landningsbanan i Luleå är 3 350 meter lång och Sveriges längsta. På flygplatsen
samsas militärt flyg med transport- och passagerarflyg.
Uppdraget utförs under vinterhalvåret från första oktober till sista april varje säsong. På
grund av stridsflygplanen är kraven på vinterunderhållet är höga. Landningsbanan ska
ha sommarväglag året om.
– Vi har alltid sex personer i tjänst och ytterligare fyra i beredskap dygnet runt under
vinterhalvåret. Försvarsmakten står för maskinerna och vi för personalen som utför
underhållet och sköter om maskinparken, säger Daniel Isaksson, Svevia.
Kontraktet sträcker sig över fyra år och är värt 17,5 miljoner kronor per år. Svevia har på
uppdrag av försvarsmakten skött om vinterunderhållet på flygplatsen i Luleå sedan
2002.
För ytterligare information kontakta:
Daniel Isaksson, platschef Svevia, tfn; 010-458 13 84
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Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om Sveriges v ägar
och Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och
infrastruktur. Våra 2 100 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och vi omsätter 7,2
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

