
 Pressmeddelande 2015-08-17  

 

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 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 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 

 

 

 

Svevia vinner 15-årigt 
driftkontrakt i Norge  
Svevia Norge AS ska på uppdrag av Hæhre Entreprenør sköta om drift och 

underhåll av E6:an och E12:an genom Mo i Rana de närmaste 15 åren. Svevias 

uppdrag omfattar delen för drift och underhåll i en för Norska Vegvesendet ny 

kontraktsform som kallas ”Utviklingskontrakt” och som omfattar både 

projektering av ny E6, anläggande samt drift och underhåll.  

Uppdraget, som sträcker sig över 15 år, omfattar totalt 183 kilometer väg, med Mo i Rana som 
knutpunkt. 
 
- För att allt ska fungera för människor och företag måste vägarna vara säkra och framkomliga. Vi 
vet att vi kan erbjuda den servicen som krävs, säger Lars Reitan, vd Svevia Norge AS. 

Svevia Norge AS har funnits sedan 2011 och räknat hem flera kontrakt för drift och underhåll av 

de statliga vägarna. 

– Marknaden i Nordnorge är mycket intressant. Det här kontraktet ger Svevia en långsiktig och 

stabil grund att stå på. Det skapar en trygghet för oss och ger oss goda förutsättningar  för att 

fortsätta växa på drift- och underhållsmarknaden i Norge. 

För mer information kontakta:  

Lars Reitan, vd Svevia AS, tel; +4793480058 

 


