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Vägen till en säker avstängning
Grunden för vårt arbete är TA-planen
ATA har lång erfarenhet och stor kunskap i ritande av
TA-planer. Vi kontaktar väghållaren, besöker platsen och
ser till att en godkänd TA-plan upprättas, där alla typer
av trafikanters behov uppfylls, och ligger till grund för de
skyddande trafikanordningarna.

Tillstånd
Rätt utrustning ska vara på rätt plats, personalen ska kunna arbeta
effektivt, säkert och alla tillstånd ska finnas. Vi hjälper våra kunder att
bland annat söka polis-, schakt- och öppningstillstånd.

Transport
Hyr ni materiel ur vårt hyressortiment kan det vara både tidskrävande och kostsamt att hämta materielen.
ATA:s transporttjänst ser till att materielen är hos er när ni behöver den.

Etablering
När TA-plan och tillstånd är klara och allt hyresmateriel är monterat är det dags att etablera arbtetsplatsen.
Vår erfarna personal etablerar vägarbetsplaten på ett säkert sätt och ni kan fokusera på ert arbete.

Tillsyn
När en installation har etablerats fortsätter vi att stötta kunden. Det kan vara att t ex
göra om TA-planen inför en flytt, underhålla tillfälliga signaler eller daglig tillsyn av hela
etableringen. Vi hjälper er att ha full kontroll på etableringen under hela projektet.
Trafikbuffert

Avetablering
När arbetet är klart så erbjuder vi avetablering av arbetsplatsen, vi transporterar bort och tar hand om allt materiel
som ni hyrt av oss.
Minigupp

TMA-skydd
Vi erbjuder TMA-fordon med förare för att skydda vid
av- & påetableringar, tillfälliga/intermittenta arbeten
eller andra situationer som kräver TMA-skydd.

Utbildning
Tänk på att den personal som arbetar
på vägen måste ha rätt kunskap.
ATA Academy kan bistå med den
utbildning som behövs.

TMA-skydd Alpha 60 MD 2.0

Vorteq TMA-trailer

Hyresmateriel
ATA erbjuder ett komplett utbud av hyresmateriel.
Här visas ett urval.

Skyddsbarriären ZoneGuard har väldens minsta arbetsbredd. ZoneGuard kan erbjudas med ett kombinerat buller-,
stänk & insynsskydd eller ett mjukt skyddsystem där många oskyddade trafikanter rör sig i trafiken.

Våra trafiksignaler skapar en säker reglering
förbi arbetsplatsen och vi hjälper självklart till
med installationen
Plastbräda

T-topp

Trafiksignal MPB 3400

Skyddsbarriär Rebloc 50 och 80S är nya tillskott i vår produktportfölj och erbjuder ett system i betong med effektiv
hantering och etablering.

ATA-staket

ATA erbjuder vägmärken och skyltar i olika
material och storlek.

Vägmärke F25

Handtagsskylt i ATA-fot

Hastighetsdisplay GR33

ATA har egen skyltproduktion och kan
därför snabbt tillverka den skylt ni behöver.
Sidomarkeringsskärm

ATA-skärm

Ultrapanel

FOR THE ™LOVE
OF LIVES
I Sverige finns det över 140 000 km väg som ständigt
utvecklas och moderniseras. ATA är experter på
trafiksäkerhet och levererar helhetslösningar med ett mål
– att värna om liv.
Vare sig det handlar om ett vägmärke,
trafikanordningsplaner, fordonsutrustning eller
vägräcken så har vi lösningarna. Tillsammans jobbar vi
för att utveckla säkerheten och skapa tryggare miljöer.
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