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Nytt asfaltverk i
Läggesta
Minskad miljöpåverkan och minskade transporter genom Stockholm när Svevia etablerar
nytt asfaltverk utanför Mariefred.
Resande på E20, mellan Södertälje och Eskilstuna, kanske har lagt märke till att det vid Läggesta,
strax utanför Mariefred håller på att resas en fabrik. Det är Svevia som monterar upp ett nytt
asfaltverk. Asfaltverket är placerat på en yta som Svevia har fått uppdrag av Lundbergsföretagen
AB att planspränga inför ett planerat industriområde.
- Vi kommer att under ungefär tio års tid att spränga fram en yta här för en framtida exploatering.
Stenmaterialet som vi spränger fram här har fin kvalité och passar utmärkt att tillverka asfalt av,
säger Joachim Jansson, platschef Läggesta.
Asfaltverket som är av märket Benninghoven kan tillverka 320 ton asfalt i timmen, vilket
kapacitetsmässigt motsvarar ungefär 3,5 km asfalterad motorväg per dag.
- Läggesta-verket kompletterar vårt asfaltverk på Arlanda norr om Stockholm och gör att vi kan
minska miljöbelastande transporter genom Stockholm och undvika rusningstrafiken på till exempel
Essingeleden. Anläggningen som är toppmodern drivs till största del med gasol vilket också
minskar koldioxidutsläppen vid tillverkningen.
Marknaden i området är expansiv.
- Vi behöver den här kapaciteten för att kunna försörja vår marknad i södra Stockholm med en
omnejd på ungefär 7 mil.
Produktionsstart av verket är planerad till 1 juni.
För ytterligare information kontakta:
Joachim Jansson, platschef, Svevia, 073-068 04 45
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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, fö r 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

