
Have a safe journey

Vi säkrar vägen
Saferoad Sverige AB
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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 

någon annanstans, så kör vi ibland på 

vägar och motorvägar i hög hastighet.

Vi lever i en dynamisk värld där vi  

förlitar oss på att vi själva och våra med-

människor ska vara säkerhetsmedvetna 

och att vår omvärld ska vara säker. 

Livet på vägen är en stor del av våra liv 

och utan att veta om det är vi omgivna 

av trafiksäkerhetslösningar och där ligger 

Saferoad i framkant. 

 

Nästa gång du sätter dig i bilen och 

kör ut i trafiken. Ta en titt runtomkring. 

Saferoads produkter och trafiklösningar 

finns överallt och bidrar till ett säkrare liv 

på vägen. 

Vårt mål är att du ska komma fram 

säkert, oavsett om du kör bil, cyklar eller 

går. 

Have a safe journey. 
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17 april 2018 trädde fusionen av Saferoad Traffic, Saferoad 
Birsta och Saferoad Vägbelysning i kraft. Tillsammans blev de 
tre bolagen ett, 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.

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

Om Saferoad Sverige 
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Våra värdeord

Saferoads värdeord präglar vår organisation, våra beslut och de 
åtgärder vi gör. De ligger också till grund i vår kommunikation med 
arbetskamrater, kunder och intressenter.

Respekt

Omtanke Drivkraft

Integritet

Entusiasm och drivkraft är avgörande för att nå 

resultat och framgång.

Dessa egenskaper bidrar till den nödvändiga kreativitet, 

mod och vilja det tar att bygga ett vinnande lag och ett 

framstående företag. Drivkraft lockar de mest krävande 

kunderna och de ljusaste kollegorna. Vi behöver dem 

båda.

Integritet och trovärdighet förtjänas genom 

beteende, kompetens och prestation av var och en 

av oss.

Vi handskas med människor på ett professionellt sätt, 

oavsett om de är kunder, partners, kollegor eller andra 

intressenter.

Att respektera människor och organisationer är 

grundläggande för oss.

Respekt genererar öppenhet, ärlighet och säkerhet i 

arbetsmiljön. Jämlikhet och rättvisa präglar vårt sätt att 

handskas med kollegor och partners.

En vårdande kultur gör ett starkt företag. Vi kan 

alla bidra genom ödmjukhet, stöd och konstruktiv 

respons.

Kollegor på alla nivåer har rätt att bli sedda och hörda. 

Fritt utbyte av åsikter och idéer är avgörande för att vi 

ska kunna göra det bästa av våra tillgängliga resurser.
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Våra affärsområden
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Uthyrning, Utbildning 
och Vakt & Lots

Belysning

Bro-och vägräcken

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

Rätt monterade vägräcken skyddar liv varje dag.

Vi tillverkar och säljer alla olika typer av räcken och kan 

utföra både projektering och montering. I vårt sortiment 

finns bland annat mitträcket Birsta 1P, rörräcket Birsta 

3P, broräcket 3P/H2b, gång- och cykelbaneräcken, 

träräcken, parkeringsräcken, betongbarriärer och 

bullerskärmar.

Du hittar också SafeEnd i vårt sortiment, vilket är en 

krockdämpare och energiabsorbent som ger högsta 

möjliga säkerhet.
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Alla typer av vägräcken måste testas och utvärderas 

av ett oberoende institut innan det är CE-märkt och 

därmed godkänt. De krav räcket måste uppfylla 

beskrivs i standarden SS EN-1317.

I standarden beskrivs hur räcket ska testas, vilken typ 

av fordon man ska köra in i räcket samt hastigheter och 

påkörningsvinklar.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 gällande utveckling, 

försäljning, produktion samt montage av väg- och 

broräcken. Alla våra räcken CE-certifierade.

Kontaktuppgifter

T: 0221-297 00

Mail: order@saferoad.se
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typer av vägmärken och trafikskyltar. 

I vårt sortimentet finns vår uppmärksammade 

Trafikbuffert som är krocktestad och godkänd upp till 

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

andra exempel på produkter som ökar säkerheten för 

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

Vi har ett brett sortiment av trafiksäkerhets-

produkter och kan erbjuda flera tjänster som bidrar 

till säkrare vägar. 

Vi är en komplett leverantör av skyltar och har 

Skandinaviens modernaste liner för produktion av alla 
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Kontaktuppgifter

T: 0221-297 00

Mail: order@saferoad.se 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

såväl trafikanter som de som arbetar på vägarna.

Vi tillverkar alla typer av fundament. Till exempel 

parkeringsfundament, barriärelement, trafikfundament 

och fundament för belysningsstolpar. Vi har kompletta 

system för olika typer av skyltbärare. Här finns 

fackverksportaler, vägmärkesstolpar, skyltstolpar med 

mera. Vi levererar allt som behövs för uppsättning/

montering som fundament, klammer, skyltkonsoler och 

skyltbågar.
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hand om allt från TA-planstadiet till färdig utställning.

Vi har flera depåer runt om i landet, besök vår hemsida 

för att hitta din närmsta.

Uthyrning, Utbildning  
och Vakt & Lots

Uthyrning

Vill du hyra istället för att köpa trafikmaterial?  

Inga problem, vi erbjuder nämligen båda alternativen.

Våra uthyrningsdepåer har ett stort sortiment av både 

skyltar och arbetsbilar och kan erbjuda olika lösningar 

som passar just ditt behov. Om så önskas kan vi ta 
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Utbildning

Rätt utbildning är en förutsättning för att få jobba på 

vägen. Vi tillhandahåller: Nivå 1 Grundutbildning APV, 

Nivå 2 Fordon, Nivå 3A Utmärkningsansvarig, Nivå 3B 

Vakt & Lots och Nivå 4 Styra & leda. 

Vakt & Lots

Alla våra trafikvakter har rätt utrustning och utbildning 

för att skapa en trygg arbetsplats för er och trafikanter. 

Vi finns där ni behöver oss!

Uthyrning 

T: 0221-297 00

Utbildning

T: 070 225 64 76

Mail: utbildning@saferoad.se

Vakt & Lots

T: 072-504 64 85 

Mail: vakt.lots@saferoad.se
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Belysning
Skyltstolpar, portaler, belysningsmaster, sportbelysning 
kommunikationsmaster och  digitala LED-skyltar

Med rätt gatubelysning ökar säkerhten för 

trafikanter och känslan av säkerhet i bostads- 

och arbetsplatsområden.

Saferoad Sverige utvecklar, konstruerar, levererar och 

monterar vägbelysning, idrottsplatsbelysning, master

och portaler. Vi utför entreprenader inom vägbelysning, 

sportbelysning, vi gör allt från mindre bollplaner till 

internationell arenabelysning. När det gäller skyltning 

kan det vara med konventionella reflexskyltar till dagens 

digitala LED-skyltar såsom informationsskyltar kring 

större vägar.
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Vi anpassar våra produkter efter kundens önskemål. 

I vårt standardsortimentet finns följande produkter: 

> Eftergivliga och uppfångande belysningsstolpar,  

   EN-40 och EN-12767 

> Master för belysning och teknisk utrustning,  

   EN-1090 

> Portaler för skylt och teknisk utrustning,  

   EN-1090 

> Skyltstolpar, fasta och eftergivliga,  

   EN-12899 och EN-12767

Kontaktuppgifter

T: 0221-297 00

Mail: order@saferoad.se 
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