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En sak har jag lärt mig under mina dryga 20 
år som kommunalpolitiker: syns man inte 
– fi nns man inte.
Vi i Tierps kommun var tidigt ute med att i 
olika media marknadsföra oss som kommu-
nen där allt är möjligt.

Resultatet ser vi nu.
Från att ha varit en kommun med ”Norr-
landsproblem” nämns vi i dag med respekt. 

Stärkt image för Tierp
Tydligaste indikatorer på framgång är infl ytt-
ningssiffror och näringslivsutveckling. Inom 
båda dessa områden är vi inne i en positiv 
spiral. Vi ser i dag att allt fl er människor, 
inte minst småbarnsföräldrar, gör det mycket 
medvetna valet att fl ytta till vår   kommun. Det 
är betydelsefullt för såväl  skatte- som arbets-
kraftsunderlaget. Det är även en förutsättning 
för att bibehålla servicegraden i kommunen 
och för att fortsätta utveckla Tierp.

Utökade pendlingsmöjligheter, en mycket 
god IT-infrastruktur och en högkvalitativ 
skola har varit de främsta skälen till varför 
barnfamiljer hittar till Tierp. Lägg därtill en 
prisvärd bostadsmarknad så har Tierps tri-
umfkort varit fl era, framför allt för Uppsala- 
och Stockholmsbor.

Just nu byggs nya E 4:an närmare Tierp. 
Många års hårt arbete, goda argument, upp-
vaktande av ansvariga ministrar och skapan-
det av såväl formella som informella kontak-
ter har givit resultat. Med en ny E 4:a som såväl 
ökar framkomligheten, är mer trafi ksäker och 
minskar miljöpåverkan ökar Tierps attrak-
tionskraft ytterligare. Vi är i allra högsta grad 
del i en större marknad vilket naturligtvis 
gynnar vårt näringsliv. 
Vi kommer att utlysa en skulpturtävling för 
trafi kplatsen närmast köpingen för att på-

minna resenärer om vår existens och skapa 
nyfi kenhet på Tierp. Vi vill synas.

Vi var först i landet med att bygga ett 
konkurrensneutralt stadsnät för bred-
band även kallat Tierpsmodellen och 
fi ck därför 2001-års pris som Sve-
riges stadsnätsentreprenör. Vi har i 
dag avtal på att alla invånare i Tierps 
kommun ska ha tillgång till bredband 
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den 15 februari 2005. Det hade inte gått utan 
kommunens satsning i botten.

Tierps kommun har de senaste fem åren satsat 
270 miljoner kronor på att reformera, bygga 
nytt och höja kvaliteten på skolan. Det är lätt  
att bli hemmablind, men infl yttade familjer 
vittnar om den enormt höga kvaliteten på våra 
skolor. Det är få kommuner i landet som kan 
visa upp en sådan satsning på skolvärlden som 
vi i Tierp kan göra.
I Tierp har vi också plats att ta emot fl er elever 
till skolan, utan tröskelkostnader.

Kan vi börja slappna av då?
Nej, vi har stuckit ut hakan – nu är det upp till 
bevis. Trots kommande års tuffa budgetläge, 
det gäller alla kommuner i Sverige, måste vi 
leva upp till de förväntningar vi skapat. Det är 
viktigt att vi inser att inget sköter sig själv och 
att allas insats är viktig.
Tillsammans kan vi göra Tierp ännu bättre!

   Vi har 
stuckit ut hakan 
– nu är det 
upp till bevis

   Vi har 
stuckit ut hakan  ”

Rätt team på rätt väg
Peab bygger framtidstro för Norduppland

Tel: 0293-178 80  •  Fax: 0293-178 95
www.peab.se 

Peab ser till att hålla tidsramarna 
för nya E 4:an genom 180 medarbe-
tare och Nordens största grävmaskin. 
Bland annat.

– Det ser bra ut, erkänner Tage Pe-
tersson, Peabs projektchef.

I vinter kommer byggandet av nya E 4:an 
att än mer påtagligt märkas för Tierpsborna. 
Svanbyslätten, väster om tätorten, ska bearbe-
tas för vägsträckningen och brobygget vid den 
nya trafi kplatsen har redan påbörjats.

– Verksamheten är inne i en intensiv period 
just nu. För Svanbyslätten med lerig mark och 
högt grundvatten måste vi utnyttja tjälen för 
att få tillräcklig bärkraft för våra maskiner. 
Som högste ansvarig för Peabs motorvägs-
bygge om 43 kilometer har Tage siktet inställt 
på 15 oktober 2007.

– Som det är planerat kommer alla åtta 
milen att öppnas denna dag. Därmed kommer 
E 4:an att ligga betydligt närmare Tierp. Vi 
har bara positiva erfarenheter av motorvägs-
bygget i Tierps kommun, såväl markägare, 
befolkning som kommunrepresentanter har 
varit positivt inställda. Vi håller tidsplanen 
och står väl förberedda för svåra väder- och 
markförhållanden.

Noggrann planering
För att utföra arbetet så effektivt som möjligt 
anlitar Peab fl era lokala underleverantörer. 
Nya E 4:an genererar redan i dag inkomster 
till Tierp.

– Vi anlitar bland annat en lokal betong-
leverantör. Även ortens järnhandel och bil-
mekaniker märker av vår närvaro. Vi har ett 
20-tal pick up-fordon som kräver kontinuerlig 

service.
Ett effektivt arbets- och transportfl öde 

kräver att alla tar sitt ansvar och att logistiken 
fungerar prefekt.

– Vi har inte minst Nordens största grävma-
skin i arbete. Som hjärtat i schaktgruppen får 

den inte stå stilla i onödan, förklarar Tage.
Totalt ska 2,5 miljoner kubikmeter jord fl yttas 
och 0,5 miljoner kubikmeter berg sprängas 
och förfl yttas. Även åtskilliga ton sand, grus 
och stenkross ska transporteras för förstärk-
ningsarbeten och för att bygga upp vägban-

ken. Peab anlitar Frölander Entreprenad som 
har 60 maskiner och fordon som ständigt är i 
rörelse. 

Tidsplanen håller
Tage Petersson har över 20 års erfarenhet av 
väg- och järnvägsbyggen. 

– Dagens gps-teknik och storlek på fordon 
och maskiner rationaliserar arbetet. 
Peab har satsat stort inom segmentet och är 
i dag högprofi lerade väg- och banbyggare. I 
oktober slutförde Peab en nybyggnad av E 20, 
om 13 kilometer, utanför Strängnäs ett halvt 
år före utsatt tid.

– Det kan jag inte lova här då vi samordnar 
motorvägsbyggandet med en annan entrepre-
nör. Men jag kan garantera att vi är klara med 
vår del till oktober 2007.

Fakta nya E 4:an:

Peab Anläggning Region Öst bygger två 
av de tre etapperna, delsträckorna Läby-
Frebro och Frebro-Mehedeby, totalt 43 
kilometer.

Beställare är Vägverket och uppdraget 
är värt 923 miljoner kronor.
Peab ska även bygga 37 broar längs väg-
sträckan.

Hela nya E 4:an genom Uppland öpp-
nas preliminärt 15 oktober 2007.

Peab kommer att, genom det egna dotterbolaget Swerock, förvandla bergtäkten nordväst om 
Tierps tätort till en helt ny badsjö. Totalt kommer Swerock att ta ut 1,3 miljoner ton sten från 
bergtäkten. På bilden: projektchef Tage Petersson.

Nordens största grävmaskin, Caterpillar ”Cat 385 
B”, används i arbetet. Grävmaskinen väger ca 95 
ton och skopan rymmer närmare 6 kubikmeter. 

Nya E 4:an tar form. Redan nästa år börjar 
Peab att asfaltera vissa sträckor.


