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Asfaltuppdrag för
Svevia i Örnsköldsvik
Under sommaren kommer Svevia att utföra beläggningsarbeten på sammanlagt
70 000 kvadratmeter i Örnsköldsvik kommun.
Uppdraget ingår i ett nytt avtal som Svevia och kommunen slutit. Avtalet omfattar
beläggningsarbeten och gatuombyggnader och sträcker sig över 3 år med möjlighet till ett års
förlängning.
Sommarens planering omfattar bland annat en omfattande vägombyggnad i Domsjö, nya
cykelvägar på totalt 1 300 meter, delvis med granitstenläggning, löpande beläggningsåtgärder och
även ytor på flygplatsen.
- Väl utförda beläggningsarbeten håller längre och ger mer trafiksäkra vägar. Vi har goda
förutsättningar att ge Örnsköldsvik en bra service. Svevia har en stark lokal förankring och förutom
det här avtalet sköter vi även vägunderhållet på delar av kommunens vägar, säger Robin
Svensson, Svevia
Kontraktet för beläggning och gatuombyggnad är värt 36 miljoner kronor och gäller från maj 2014.
Sedan tidigare utför Svevia även vägunderhåll i Björna och Bredbyn, materialtransporter,
potthålslagning samt saltförsörjning på uppdrag åt kommunen. På uppdrag av Trafikverket sköter
de också om vägunderhållet på de statliga vägarna inom driftområde Örnsköldsvik.

För ytterligare information kontakta:
Robin Svensson, entreprenadchef, Svevia, tfn; 0611 – 442 06

Svevia
Informationsavdelningen
Box 4018
171 04 SOLNA
Telefon 08-404 10 00
Besöksadress: Hemvärnsgatan 15

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 omsätter
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

