Pressmeddelande 2015-05-11

Fiskar får fria
vandringsvägar i
Gällivare
Svevia byter ut två vägtrummor i Gällivare för att skapa fria vandringsvägar för fisk och
andra djur som lever i vattnet.
– Vi kommer att byta ut två befintliga vägtrummor och ersätta dem med en lösning som gör att
djurlivet kan röra sig naturligt. Genom att anpassa höjd, vattenflöden och miljön i anslutning till
trummorna ska fiskar och andra djur i vattnet kunna vandra och leka utan att bli hindrade av att vi
människor byggt en bilväg rakt över deras vattendrag, säger Mattias Broström, arbetschef,
Svevia.
Båda trummorna ligger i Gällivare kommun. Den ena vid Råneåälv längs väg 815, där trumman
byts ut till en valvbåge i Härkmyrbäcken. Den andra är placerad längs väg 941 och ersätts med en
plattramsbro i Sadjemjoki.
– Rent operativt är det här som vilket annat jobb som helst för oss. Men det ger en bra känsla att
bygga för att minska den mänskliga påverkan på naturen och för att djurlivet ska kunna fungera
som det är tänkt.
Ombyggnationerna av de två vägtrummorna påbörjas under sensommaren och kommer att
avslutas före december. Uppdraget är värt cirka åtta miljoner kronor.
Svevias uppdrag är en av flera åtgärder som är planerade inom ramen för ett projekt som heter
Remibar. Projektet som delvis finansieras av EU-medel är ett samarbete mellan Trafikverket,
Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Skogsstyrelsen, skogsbolagen Sveaskog, Holmen
skog och SCA samt Havs- och Vattenmyndigheten.
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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

