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Svevia 

Kommunikationsavdelningen 

Box 4018 

171 04  SOLNA 

Telefon 08-404 10 00 

Besöksadress: Svetsarvägen 8A 

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 kl iver du enklast på via 

svevia.se 

 

 

 

Svevia bereder mark 
när Gekås Ullared 
bygger ut 
Arbetet med att skapa mer utrymme för populära Gekås Ullared är i full gång. 

Svevia har börjat arbetet med att förbereda markområdet där varuhuset ska 

byggas ut. 

- Vårt uppdrag är att spränga bort berget som finns på platsen, schakta ur och göra 

grundläggningen för byggnaden, säger Kalle Mattsson, Svevia. 

Gekås nya del kommer i storlek att bli 25 procent av det befintliga varuhuset, en yta på cirka 

25 000 kvadratmeter. Det ska vara källare och fyra våningar och är den största 

anläggningsentreprenad som Gekås Ullareds satsat på de senaste 25 åren. 

- Vi har alltid mycket höga säkerhetskrav för sprängningsarbeten. När det dessutom sker så här 

alldeles intill varuhuset samtidigt som verksamheten pågår, blir kraven ytterligare mer skärpta.  

Arbetet är planerat att ske i flera etapper med uppehåll under deras högsäsong under sommaren 

och hösten. När grundläggningen är klar ska vi återställa ytan och göra finplaneringen. 

Utbyggnaden kommer att ske i etapper under 2016 och 2017. Anbudet är värt 45 miljoner kronor.  

 

För mer information 

Kontaktperson: Kalle Mattsson, platschef, Svevia; 031-65 65 77 


