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Om SafeRoad

SafeROad är en ledande leverantör av produkter och lösningar 
för trafiksäkerhet. Våra tre viktigaste affärsområden är Infra-
struktur, skyltar och vägmarkering. Vår verksamhet innefattar 
många lösningar, som vägskyltar och tekniska trafiklösningar, 
vägmarkeringar, vägbelysning, vägräcken och broräcken 
samt säkring av bergväggar och tunnlar. 
 SafeROad är även en ledande leverantör av marina system, 
balkongsystem och väginstallationer. Säkerhet och formgivning 
är avgörande aspekter på våra lösningar. Våra konstruktörer 
har – i samarbete med externa experter – fungerat som driv-
krafter bakom ett antal viktiga innovationer på marknaden. 
Därigenom har vi uppfyllt de strikta kraven från såväl myndig-
heter som marknad då det gäller trafiksäkerhet, slitstyrka och 
funktion.
 SafeROad har som mål att bli det självklara valet för partner 
till vägmyndigheter, grossister och större entreprenadföretag i 
hela Europa.

fakta Birstaverken

BiRStaveRken aB grundades 1961 och är ett verkstadsföretag 
med egen anläggning för varmförzinkning.
 Vår tillverkning och vårt huvudkontor finns i Sundsvall. Lo-
kala försäljningskontor finns i Arboga, Katrineholm och Borås.
Vi konstruerar, tillverkar, monterar och säljer väg- och broräck-
en, brolager, övergångskonstruktioner, trappor, modulräcken 
samt rörupphängningar. 
 Vår affärsidé är att ”vi ska täcka den svenska marknadens 
behov av snabba och säkra leveranser, kringtjänster samt 
förslag till lösningar inom dessa produktområden”.



broräcket som räcker längre!

Broräcket Birsta 3P har runda former som bygger på stan-
dardprofiler för att hålla kostnaderna låga. Produkten är 
luftig samt estetiskt tilltalande och används därför där det 
ställs krav på smakfull trafikmiljö och god genomsikt, till 
exempel vid trafikplatser, vattendrag eller kulturplatser. 
 
Unika egenskaper
Vårt broräcke har en bultkonstruktion och har anpassats för att kunna monteras på 
broar med kantbalk som har bredden 400 mm. Birsta 3P är det enda räcket som 
kan monteras utan styrbalk på broar med försänkt kantbalk. Räcket är dessutom 

konstruerat för att kunna monteras på broar med lutning, utan specialan-
passning. Materialet är i maximalt sex meter längder för att kunna monteras 
av två montörer.

flexibilitet och kundanpassning
Birsta 3P har tagits fram i standardmått, men det finns en flexibilitet i systemet 
som gör att man kan kundanpassa räcket så att det följer beställarens 
önskemål.
 Höjden på räcket är som standard 1200 mm men kan även fås i höjden 
1400 mm för gång- och cykelbroar. 

Designräcke

Anpassningsbar t

Lät tmonterat



Produkt  kapacitetsklass  arbetsbredd  Stolpavstånd  Skaderisk

Bro 3P  H2  W3 2 meter  B

Bro 3P  H2  W3  1,8 meter  B

fakta om Birsta 3P

toppföljare, navföljare och broavslut
Toppföljaren och de underliggande navföljarna består av rör med dia-
metern 88,9 mm. De görs av kvalitetsstål som varmförzinkas och får 
därmed en yta som till viss del är ”självläkande” vid små skador. Hur 
broavsluten ser ut framgår av nedanstående foto.

dämpare ökar säkerheten
Bakom rören, som utgör navföljarna, finns vid varje ståndare (stolpe) 
energiabsorberare monterade som deformeras vid påkörning och 
minskar risken för personskador.



				

Spjälgrind.	

Olika typer av fyllningar
Broräcket 3P kan förses med flera olika typer av fyllningar. 
De tre vanligaste är följande:

Stänkskydd	i	glas.

Skyddsnät.

Dessa olika typer av fyllning kan enkelt 
monteras i efterhand.

varmförzinkning
Ingen	annan	ytbehandling	ger	så	varaktigt	rostskydd	till	

så	låg	kostnad	som	varmförzinkning.	En	varmförzinkad	

yta	har	en	underhållsfri	livslängd	i	normal	stadsmiljö	på	

mer	än	40	år.	Därför	använder	Birstaverken	varmför-

sinkning	till	de	flesta	av	sina	produkter.

	 Det	finns	många	exempel	på	stålkonstruktioner	som	

är	äldre	än	60	år	och	fortfarande	har	ett	gott	rostskydd	

tack	vare	att	de	är	varmförzinkade.	Eftersom	stålet	

doppas	i	smält	zink	får	man	ett	fullgott	rostskydd	även	

i	trånga	utrymmen	och	invändigt	i	rör.	Vid	vår	anlägg-

ning	för	varmförzinkning	är	grytan	8,2	x	1,2	m	och	

2,2	m	djup.	Varmförzinkade	produkter	tål	mekanisk	

åverkan	mycket	bra	och	är	dessutom	självläkande,	dvs	

de	”reparerar”	själv	små	skador	igenom	en	galvanisk	

process.	Det	rostar	idag	bort	värden	för	60	miljarder	

kronor	per	år	inom	svensk	industri.	Det	finns	alltså	

mycket	pengar	att	spara	genom	varmförzinkning.

Stänkskydd	i	glas,	kan	fås	med	belysning	som	skiftar	i	olika	färger	
och	valfri	text	eller	logotype	som	fräses	in	i	glaset.	

integrerad belysning
Det	går	att	få	såväl	traditionell	lysrörsbelysning	som	energisnåla	

LED-lampor.	



Säkerhet och kvalitet
Birstaverken AB är ett verkstadsföretag som genom sin innovationskraft 
utvecklats till ett av marknadens ledande inom trafiksäkerhet. Förutom 
Birsta 3P har företaget tagit fram en hel palett med produkter som har det 
gemensamt att de är konstruerade med högsta kvalitet och funktion.

Birsta 3P i 3d
På vår webbsida, www.birsta.eu, kan du under rubriken ”Birsta 3P” och 
”Ladda ner” klicka på ”Birsta 3P i 3D” och med hjälp av musen vrida och 
vända på de tredimensionella brobilderna samt zooma in och ut.

Birstaverken aB

Box 30, 863 22 Sundsbruk

Tel. 060-52 72 00, Fax. 060-52 72 16
www.birsta.eu 
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