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Välkommen till oss, 
här hyr eller köper du din 
säkra trafikanordning

Vi jobbar med full service och har ett stort sortiment av både  
skyltar och arbetsfordon. Vi erbjuder olika lösningar som passar 
just ditt behov. Om så önskas kan vi till exempel ta hand om allt 
från TA-planstadiet till färdig utställning. Runt om i Sverige har vi 18 
uthyrningsdepåer med de senaste produkterna och kunnig personal.

I den här broschyren berättar vi om det vi kan erbjuda dig. På sista 
sidan hittar du kontaktuppgiter till samtliga depåer.
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Om Saferoad Sverige 
Saferoad Sverige är en av de ledande tillverkarna och distributörerna 
av trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. Vår vision är att vara en 
komplett leverantör av produkter - vara eller tjänst - till våra kunder. 
Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning, försäljning, uthyrning, 
utbildning och andra tjänster inom vägsektorn. På följande sidor kan 
du läsa mer om våra tjänster, utbildnings- och uthyrningsverksamheter.

Affärsområde Vägservice 
Säkerhetsfrågan är högt prioriterad hos oss på Saferoad. Vi har 
nolltolerans mot arbetsplatsolyckor och arbetar systematiskt för en 
säkrare arbetsplats och att alla ska komma fram säkert på vägen. 
Vi kan, inom affärsomåde Vägservice, erbjuda en helhetslösning kring 
trafikavstängningar och vägarbeten, men även kring evenemang där vi 
har våra egna trafikingenjörer som upprättar och ansöker om tillstånd.

Vår ambition är att alla ska ha en säker resa.
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TMA och TTMA 
TMA
Hyr våra fordon utrustade med TMA-skydd, med eller utan 
chaufför. Vi har även TMA-skydd monterade på lastväxlar-
flak för snabbt och enkelt nyttjande av eget fordon. 

TMA står för Truck Mounted Attenuator och är en fordons-
buren dämpare som fungerar som energiupptagande 
skydd. TMA-skydd är en del i Trafikverkets 0-visionsanda 
med två mål:

1. Minska risk för allvarlig skada på förare av skyddsfordon, 
omtanke om personal och arbetsmiljöhänsyn.

2. Minska risken för skada på trafikant vid påkörning. 
Begränsa verkan av ett misstag så att detta inte leder 
till allvarliga konsekvenser genom att påkörande träffar 
ett skydd som under kontrollerade former retarderar 
påkörande. Detta istället för att köra in i fasta, tunga, 
hårda arbetsmaskiner/utrustning etc vilka på grund av 
arbetets natur kan förekomma på vägbanan.

TTMA
Hyr dragbart TTMA när ni enkelt och snabbt behöver ett 
smidigt skydd på er vägarbetsplats. Saferoad innovativa 
TTMA-100, en dragbar krockdämpare, är den första drag-
kroksmonterade och TL-3-godkända TMA som kan 
användas till nästan alla fordon i er vagnspark från 
9000 kilo GVW- vikt och uppåt. Genom att använda en 
8-tons standardkrok kan den 660 kilo tunga TTMA-100 
sättas fast på några minuter utan några modifieringar på 
dragfordonet.
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Trafikbuffert
Saferoad Sverige har tre godkända buffertar som 
klarar krocktesten VVMB351. Dessa buffertar ökar 
säkerheten för såväl trafikanter som vägarbetare.

Observera att man inte får ställa en vägmärkesvagn 
framför buffert med matta!

Trafikbuffert 80 km utan matta
Färdigmonterad, 3 staplar
Vikt: 1050 kg
Höjd: 1,05 m
Bredd:  3,1 m
Art nr:  701 1710

Trafikbuffert 80 km med matta
Färdigmonterad, 2 staplar
Vikt: 640 kg
Höjd: 1,05 m
Bredd:  2,1 m
Art nr:  701 1705

Trafikbuffert 100 km med matta
Färdigmonterad, 3 staplar
Vikt: 840 kg
Höjd: 1,05 m
Bredd:  3,1 m
Art nr:  701 1715

Deltabloc
Deltabloc är en flexibel skyddsbarriär som kan anpassas 
efter säkerhetskrav och situation på den enskilda 
arbetsplatsen och ger hög säkerhet kombinerat med bra 
arbetsplatsutrymme. Vi hjälper er att hitta den bästa och 
säkraste lösningen utifrån er specifika arbetsplats.

Ta kontakt med närmaste depå, se sista sidan, så hjälper 
vi dig att ta fram vilken barriär som är mest lämplig i ditt 
projekt.
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Trafikanordningsplaner/tillstånd 
En trafikanordningsplan (TA-plan) är en ritning över 
hur arbetsplatsens trafiksäkerhetslösningar ser ut för 
alla trafikantgrupper inklusive arbetarna på platsen. 
Den visar hur trafikföringen sker, hur arbetet utmärks 
med vägmärken och vägmarkeringar samt vilka typer 
av material som används som skydd. Varje TA-plan 
konstrueras efter förhållandena på platsen och är ett krav 
från kommunerna och Trafikverket för att få starta ett 
arbete.

För att sätta ut, underhålla och ta bort vägmärken och 
skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av 
väghållningsmyndigheten (Trafikverket eller kommunen). 
Vi har stor erfarenhet av att göra TA-planer i tät 
innerstadstrafik samt på motorväg och landsväg. 

För mer information om planer och tillstånd:   
kontakta vår tillståndsavdelning 
telefon: 070-263 04 38
mejl: tillstand@saferoad.se

Schakttillstånd 
För att få utföra ett ingrepp i kommunens gatu- och 
parkmark krävs ett schakttillstånd. Vi ordnar med ansökan 
och ser till att alla tillstånd är klara i god tid till arbetsstart. 

Etablerings- och polistillstånd
Enligt ordningslagen krävs tillstånd för att använda offentlig 
plats till något annat än vad som sägs i detaljplanen. Vi 
hjälper er inför en uppställning av byggetableringar där 
ordningslagen säger att det behövs polistillstånd, till 
exempel för fasadställningar, bodar, manskapsvagnar, 

containrar, hissar, kranar, stängsel med mera. Vår 
tillståndsavdelning sköter er tillståndsansökan med 
berörda myndigheter som vi har goda kontakter med, 
bland andra polisen och trafikkontoret.

Utställningar  
– utmärkningsansvarig/tillsyn
Vi arbetar för en säkrare och tryggare trafik- och 
arbetsmiljö. Saferoad Sverige kan erbjuda sina kunder ett 
helhetsåtagande där en av de viktigaste delarna är att se 
till att trafikmaterial ställs ut på ett korrekt och säkert sätt. 
Hyr eller köp trafikmaterialet av oss och låt oss ställa ut det 
efter gällande TA-plan.

Vi kan även åta oss utmärkningsansvaret med tillsyn 
dygnet runt, som en del i vårt uppdrag.

Från kortvariga omledningar av trafik till stora 
vägarbetsplatser med komplicerade och skiftande arbets-
moment är vår profession. Vi utför utställningar med egna 
fordon och personal samt samarbetspartners med hög 
kompetens och med säkerhet i fokus.
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Vakt- och lotstjänster
Saferoad Sverige erbjuder alla typer av vakt- och 
lotstjänster för en ökad trafiksäkerhet. Vi har  
kompetens, mångårig erfarenhet och levererar  
tjänster över hela Sverige.

Vakter/Utmärkningsansvariga
Vi tillhandahåller fullt utrustade vakter och 
utmärkningsansvariga vid asfaltering, vägbyggen och 
sprängning. Samtliga vakter har genomgått Trafikverkets 
kravutbildningar. Flertalet av våra vakter har även C-kort. 
Om ni önskar kan våra vakter även ta med skyltmaterialet 
ut till er. Inget vaktjobb är för stort eller för litet.

Lotsbilar och lotsljus 
Saferoad Sverige erbjuder lotsbilar och marknadens 
smidigaste lotsljus i hela Sverige.

För mer information om vakt- och lots:   
kontakta vår vakt- och lotsavdelning 
telefon: 070-264 72 13
mejl: vaktlotsbokning@saferoadgroup.se

Utbildning – arbete på väg
För arbete på väg krävs utbildning och vi på Saferoad 
håller i samtliga av Trafikverkets kravkurser. 

För mer information och bokning
kontakta vår avdelning för utbildning 
telefon: 070-216 31 01
mejl: utbildning@saferoad.se
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Kiruna, JIAB 
Fasadvägen 9 
98141 Kiruna
Tel: 0980 26 83 91 
Kurt Pudas, depåansvarig

Luleå 
Maskinvägen 20 
972 54 Luleå  
Tel: 0920 23 22 30 
Robert Riström, depåchef

Umeå 
Kontaktvägen 3 
901 33 Umeå 
Tel: 090 202 61 90
Giovanni Espinoza, 
depåansvarig 

Sollefteå 
Hågesta 244, 
881 41 Sollefteå 
Tel: 0612 70 18 03 
Ted Sundberg, depåchef 

Östersund 
Brosslarvägen 10 
831 72 Östersund  
Tel: 063 391 64 30  
Magnum Boson, depåchef 

Kramfors, EAG Rental 
Prästgränd 2 
872 34 Kramfors
Tel: 0612 70 18 03  
Ted Sundberg, depåansvarig 

Sundsvall 
Birstavägen 6
863 33 Sundsbruk 
Tel: 060 12 55 60 
Ted Sundberg, depåchef

Uppsala 
Verkstadsgatan 10-14 
753 23 Uppsala  
Tel: 018 413 70 50 
Christopher Hellerstedt, 
depåchef

Sollentuna 
Hammarbacken 2 
191 49 Sollentuna  
Tel: 08 35 43 80  
John Mattsson, depåchef

Huddinge 
Novavägen 25 
141 44 Huddinge 
Tel: 08 449 82 70 
Per Borrman, depåchef 

Köping 
Volvogatan 2 
731 36 Köping  
Tel: 0221 271 04  
Mikael Östlin, depåchef

Örebro 
Nastagatan 2  
702 27 Örebro  
Tel: 019 765 23 90  
Mikael Östlin, depåchef

Karlstad 
Bråtetorpsvägen 15, 
656 39 Karlstad  
Tel: 054-52 45 40 
Michael Palm, depåchef

Jönköping 
Källebacksvägen 2c
555 93 Jönköping  
Tel: 036 36 90 90 
Karin Petersson, depåchef

Depå Göteborg 
Marieholmsgatan 9 
415 02  Göteborg 
Tel: 031 707 48 70  
Andreas Eriksson, depåchef 

Depå Önnestad 
Skolgatan 1 
291 73 Önnestad 
Tel: 040 643 44 70  
Martin Nilsson, 
depåchef

Depå Malmö 
Kranvägen 1
245 34 Staffanstorp 
Tel: 040 643 44 70  
Martin Nilsson, 
depåchef 
 
 

Välkommen att kontakta våra uthyrningsdepåer!

Samarbetsdepåer

Gällivare, JIAB 
Vouskojärvivägen 17 
982 38 Gällivare 
Tel: 0980 26 83 91 
Kurt Pudas, depåansvarig

Boden, JIAB 
Slipvägen 2 
961 38 Boden 
Tel: 0920 23 22 30 
Robert Riström, depåchef 

Piteå, JIAB 
Hammarvägen 49 
943 36 Öjebyn 
Tel: 0920 23 22 30 
Robert Riström, depåchef

Gävle, LB Maskiner 
Industrigatan 2 
802 83 Gävle
Tel: 018 413 70 50  
Christian Dagborg, depåchef

Borlänge, LB Maskiner 
Hejargatan 1 
781 71 Borlänge
Tel: 018 413 70 50  
Christian Dagborg, depåchef 
 

= Depåer med Saferoadpersonal
= Samarbetsdepåer
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