Have a safe journey

Vi säkrar vägen
Saferoad Sverige AB

I vårt moderna samhälle
är människor alltid på väg.
Saferoad strävar efter att
göra livet på vägen säkrare.
När vi kör bil på väg till jobbet, hem eller

Nästa gång du sätter dig i bilen och

någon annanstans, så kör vi ibland på

kör ut i trafiken. Ta en titt runtomkring.

vägar och motorvägar i hög hastighet.

Saferoads produkter och trafiklösningar
finns överallt och bidrar till ett säkrare liv

Vi lever i en dynamisk värld där vi

på vägen.

förlitar oss på att vi själva och våra medmänniskor ska vara säkerhetsmedvetna

Vårt mål är att du ska komma fram

och att vår omvärld ska vara säker.

säkert, oavsett om du kör bil, cyklar eller
går.

Livet på vägen är en stor del av våra liv
och utan att veta om det är vi omgivna

Have a safe journey.

av trafiksäkerhetslösningar och där ligger
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Saferoad i framkant.
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Om Saferoad Sverige
Saferoad Sverige har en stark regional närvaro i hela Sverige
och erbjuder ett unikt utbud av trafiksäkerhetsprodukter och
lösningar. Vi jobbar med allt från produktförsäljning och lokalt
utförda tjänster till stora integrerade projekt. Vi tillhandahåller
innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

Våra värdeord
Saferoads Groups värderingar definierar företagskulturen, vad vi
tror på och vad vi anser vara viktigt. Det stärker vår laganda, vår
utveckling och vår tro på framtiden. Värderingarna påminner oss
om vårt uppdrag att bidra till ett säkrare liv på vägen.

Vår verksamhet omfattas av:
> Räcke
> Skylt och Teknik
> Belysning
> Uthyrning
> Vakt & Lots

Omtanke
Omtanke är motorn i vårt uppdrag att
göra livet på vägen säkrare. Vi bryr oss
om människor på väg, våra kunder, våra
medarbetare och omvärlden.

Drivkraft
Våra medarbetares energi är företagets
drivkraft. Med vår motiverande och
drivande företagskultur rör vi oss ständigt
framåt och jobbar för att vara det
självklara valet på våra marknader.

SAFEROAD SVERIGE AB – EN DEL AV SAFEROAD GROUP
Saferoad Group är en ledande leverantör inom vägsäkerhet i Europa, med mer än
70 års erfarenhet inom branschen. Gruppen erbjuder ett brett urval av innovativa
och högkvalitativa produkter och lösningar anpassade för att bidra till en säkrare
tillvaro på vägarna och forma infrastrukturens framtid.

För att läsa mer om hur Saferoad bidrar till säkrare vägar, besök saferoad.com
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Saferoad Group sysselsätter 2500 experter i 13 länder.

Integritet
Vi styr våra handlingar genom vår inre
kompass – integriteten. Vi är
professionella, pålitliga och angelägna
om att dela kunskap med varandra och
samhället.
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Våra affärsområden

Bro-och vägräcken
Skylt och teknik
Vägservice
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Belysning
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Kontaktuppgifter

Bro- och vägräcken

T: 0221-297 00
Mail: rrs@saferoad.se

Bro- och vägräcken, gång- och cykelbaneräcken,
parkeringsräcken, bullerskärmar och betongbarriärer

Från produktförsäljning till
nyckelfärdiga lösningar
Stort utbud av väg- och broräckessystem
> Med designfokus för Sverige och Norge (Nordics)
> Europeiska standarder, tester och certifiering
> Tillpassning till nationella krav och preferenser
> Stort utbud av kapacitetsklasser och arbetsbredder
Teknik och projektledning
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> För egna projekt eller kunder utan egen kapacitet

Installation
Produktion
Tekniska lösningar
R&D

> Projektledning och installation
> Skräddarsydda broräcken
> Integrerade bullerskärmar i broräcken
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Skylt och Teknik

Kontaktuppgifter
T: 0221-297 00
Mail: order@saferoad.se

Vägmärken och skyltar, uppsättningsmaterial, fundament,
avstängning, digitala skyltar och tavlor, TMA, TTMA
och trafiksignaler

typer av vägmärken och trafikskyltar.

såväl trafikanter som de som arbetar på vägarna.

I vårt sortimentet finns vår uppmärksammade

Vi tillverkar alla typer av fundament. Till exempel

montering som fundament, klammer, skyltkonsoler och

Trafikbuffert som är krocktestad och godkänd upp till

parkeringsfundament, barriärelement, trafikfundament

skyltbågar.

Vi är en komplett leverantör av skyltar och har

100 km/h. TMA-skydd, VMS-skyltar och farthinder är

och fundament för belysningsstolpar. Vi har kompletta

Skandinaviens modernaste liner för produktion av alla

andra exempel på produkter som ökar säkerheten för

Vi har ett brett sortiment av trafiksäkerhets-
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till säkrare vägar.

fackverksportaler, vägmärkesstolpar, skyltstolpar med
mera. Vi levererar allt som behövs för uppsättning/

produkter och kan erbjuda flera tjänster som bidrar

system för olika typer av skyltbärare. Här finns
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Vägservice

Uthyrning

Vi erbjuder alla tjänster inom trafikanordningar för
en ökad trafiksäkerhet: upprättande av TA-planer,
vakt- och lotstjänster, TMA-bilar och etablering.

T: 070-264 72 13

T: 0221-297 00
Vakt & Lots
Mejl: vakt.lots@saferoad.se

Från projektering till projektslut
är Vägservice din givna partner

Etablering
Vakt & Lots, TMA
Montage

Stort utbud av trafikavstängningsmaterial
> Hos oss kan du hyra allt material du behöver inom trafikavstängning
Etablering av trafikavstängningsmaterial
> Vi etablerar givetvis det material du hyr av oss
Modern fordonsflotta och kompetent personal
> TMA
> Vakt & Lots
Skräddarsydda monteringar
> Du kan anlita oss för montering av skyltar och portaler
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Materialuthyrning
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Kontaktuppgifter

Belysning

T: 0221-297 00
Mail: order@saferoad.se

Skyltstolpar, portaler, belysningsmaster, sportbelysning, kommunikationsmaster, ITS (intelligenta
transportsystem) och digitala LED-skyltar
Med rätt gatubelysning ökar säkerheten för

Vi anpassar våra produkter efter kundens önskemål.

Tjänster inom ITS:

trafikanter och känslan av säkerhet i

I vårt standardsortimentet finns följande produkter:

> Trafiksignaler

> Belysningsfundament för eftergivliga belysningsstolpar Absorbent

> Trafikstyrning på motorvägar

bostads- och arbetsplatsområden.
Saferoad Sverige utvecklar, konstruerar,

> Master för belysning och teknisk utrustning, EN-1090

levererar och monterar vägbelysning,

> Portaler för skylt och teknisk utrustning, EN-1090

idrottsplatsbelysning, master och portaler. Vi

> Skyltstolpar, fasta och eftergivliga, EN-12899 och EN-12767

utför entreprenader inom vägbelysning,
sportbelysning, vi gör allt från mindre bollplaner

> Motorvägs- och tunnellösningar
> Trafikmätning- och trafikanalys
(kamera och radar)
> Motorväg och tunnelavstängningar
(bommar)
> Trafikinformationstavlor

till internationell arenabelysning. När det gäller
skyltning kan det vara med konventionella
reflexskyltar till dagens digitala LED-skyltar
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såsom informationsskyltar kring större vägar.
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Saferoad Sverige AB

T + 46 221-297 00
order@saferoad.se
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saferoad.se

