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Din totalleverantör
– från TA-plan till trafikvakt.

Redan från allra första början, när vi för drygt 50 år sedan drog igång verksamheten, var vi fokuserade på
att ta fram nya lösningar som bidrog till säkrare trafikmiljöer för både trafikanter och vägarbetare. Något
som vi sedan dess gjort med framgång.
I den här katalogen hittar du fullt av smarta
prylar som skyddar trafikanter och vägarbetare
– men även avstängningsmaterial och skyltar för
inustrier, parkeringsområden, bensinstationer,
bostadsrättsföreningar – ja, listan kan göras lång.
Vi kan till och med erbjuda krocktestade och klassade
skydd mot fordonshot, som uppfyller alla hårda krav.

Från prylar till lösningar

Idag har vi en massa produkter som vi är stolta över.
Men fler och fler av våra uppdrag handlar om att kunna
hantera hela lösningar. Komplexiteten i uppdragen
ökar och marknaden omvandlas när nya aktörer
och tekniker kommer in. Allt fler efterfrågar
totalentreprenad där vi tar ansvar för hela lösningen
– från planering till genomförande.
Och runt hörnet väntar digitaliseringen i form av till
exempel självkörande fordon samtidigt som antalet
cyklister förväntas öka. Hur påverkar det oss och vad
kan vi göra åt det?

I framkant med ATA Innovation Center

ATA satsar hårt på att ligga i framkant och tidigt förstå
hur förändringarna påverkar oss. Som nischade experter
kan vi göra det effektivare och säkrare än de flesta.
I ATA Innovation Center samlar vi resurser för att kunna
möta framtida krav och utveckla nya produkter och
lösningar för att kunna vara en partner som tar hand om
helheten. ATA Innovation Center ger oss också möjlighet
att testa nya saker innan de ännu hamnat på marknaden.

senaste fakta? Vänd dig till våra experter, vi är gärna med
och vägleder – vare sig det gäller tillfälliga snabba lösningar
vid ett akut vägarbete eller att ta ansvar för en komplett
implementering av räckesskydd för en hel trafikmiljö.
Vi har även ett par hundra timanställda som är beredda
att rycka in med kort varsel för att dirigera trafik vid
ny- och ombyggnationer.

ATA Academy utbildar framtidens vägarbetare

ATA Academy utbildar 4-5000 personer varje år.
Det är allt ifrån grundutbildningar, som krävs för att
få arbeta på vägen, till mer avancerade, där en del är
förlagda på plats hos våra uppdragsgivare, andra i
våra egna utbildningslokaler.
Är du nyfiken på våra utbildningar, eller hur vi kan ta fram
skräddarsydda lösningar för ditt företag? Hör gärna av dig.

En del av globala Hill & Smith

ATA är en del av den brittiska industrikoncernen
Hill & Smith Holdings PLC, en världsomspännande
producent av infrastrukturprodukter. Det ger oss
muskler att kunna utvecklas och ett stöd för att kunna
agera långsiktigt och dela erfarenhet från olika delar av
världen – vilket kommer dig som kund tillgodo i nya
smarta lösningar och produkter.
Välkommen till säkrare vägar med ATA – din
totalleverantör av trafiksäkerhetslösningar!

Vi erbjuder både temporära
och permanenta lösningar

Behöver du en snabb lösning på ett problem eller vill
du satsa på en långsiktig, säker lösning som bygger på

Thomas Wuopio, VD
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Väg- & Broräcken
Inledning

I Sverige slingrar det sig idag över 140 000 km väg, utspritt över
hela landet. För att göra vägarna så säkra som möjligt för både
trafikanter, personer som vistas kring vägarna samt djur och
natur utmanas vi på ATA hela tiden att ta nästa kliv för att hitta
nästa generations säkerhetslösningar.
En viktig del i detta arbetet är våra vägräcken. I vårt sortiment
har vi allt från säkra och CE-märkta vägmärken och broräcken,
mitträcken för 2+1-vägnätet till designade lackerade broräcken.
Det handlar ofta om att utrusta våra största, och mest trafikerade
vägar. Men också broar, stadskärnor, villaområden och cykelbanor
som behöver säkra skydd som räddar liv. Vårt sortiment är noga
utvalt för att fylla alla behov som våra uppdragsgivare kan tänkas
ha och vi jobbar aktivt i vårt Innovation Center att utveckla våra
produkter och ta dom till nästa nivå.
Läs gärna mer om våra olika typer av produkter och ta gärna
kontakt med oss för att diskutera era behov och utmaningar.
Tillsammans skapar vi en trafiksäker miljö – For the love of lives™.
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Om väg- & broräcken

Begreppsterminologi för vägutrustning som vägräcken,
krockdämpare och förankringar
SS-EN 1317 standarden
1317-1 Terminologi och allmänna kriterier för provning av skyddsanordningar. (Krav på testmetoder och testinstitut.)
1317-2 Kollisionsprov / metoder, prestandakrav och klassificering av räcken.
1317-3 Prestandaklasser, acceptanskreterier och provningsmetoder för krockdämpare.
1317-4 Prestandakrav och provningsmetoder för räckesändar och övergångar.
1317-5 Hållbarhet och kontroll av överensstämmelse. Behandlar i princip kraven på produkten och tillverkaren för att få
CE-märka räcket.
1317-6 Skyddsanordningar för fotgängare. (Gång- och cykelbaneräcken.)

Krockvärden
ASI. Acceleration Severity Index, dimensionslöst mått beräknat utgående från testfordonets acceleration i x-, yoch z-led.
THIV. Theoretical Head Impact Velocity, den beräknade hastighet, uttryckt i km/h, vid vilken huvudet på en tänkt åkare
slår i inredningen i en tänkt fordonskupé.
PHD. Post Impact Head Deceleration, resulterande största acceleration för testfordonets tyngdpunkt bestämd som RMSvärdet av rullande medelvärden under 10 ms för accelerationen i x- och y-led, uttrycks i g.

Skaderiskklass
Skaderiskklassen är ett mått på hur stor skadeföljden på föraren och passagerarna blir vid en kollision. Finns i 3 klasser A, B
och C där A (ASI max 1,0) anger lägst risk, B (ASI max 1,4) och C (ASI max 1,9) störst risk för personskada vid kollision.

8

Väg- & Broräcken
Om väg- & broräcken
Kapacitetsklass
Kapacitetsklassen anger räckets energiupptagande förmåga och är vägledande för dimensionering av räcke på bro och väg.
Räcken i kapacitetsklass T1 – T3 används endast för temporära räcken.
Fakta

Fakta
Kapacitetsklasser
Låg kapacitet

Normal kapacitet

Hög kapacitet

Mycket hög
kapacitet

Godkännandeprovning
T1

TB21

T2

TB22

T3

TB41, TB21

N1

TB31

N2

TB32, TB11

H1

TB42, TB11

H2

TB51, TB11

H3

TB61, TB11

H4a

TB71, TB11

H4b

TB81, TB11

Prov

Påkörningshastighet

Påkörningsvinkel

Påkörningsmassa

Typ av fordon

TB11

100 km/h

20°

900 kg

Personbil

TB21

80 km/h

8°

1300 kg

Personbil

TB22

80 km/h

15°

1300 kg

Personbil

TB31

80 km/h

20°

1500 kg

Personbil

TB32

110 km/h

20°

1500 kg

Personbil

TB41

70 km/h

8°

10000 kg

Tunga fordon

TB42

70 km/h

15°

10000 kg

Tunga fordon

TB51

70 km/h

20°

13000 kg

Buss

TB61

80 km/h

20°

16000 kg

Tunga fordon

TB71

65 km/h

20°

30000 kg

Tunga fordon

TB81

65 km/h

20°

38000 kg

Ledade tunga fordon

På det svenska vägnätet förekommer vanligtvis klass H2 för broräcke och N2 för vägräcke.

Arbetsbredder
Fakta
Arbetsbreddsklasser

Arbetsbreddsnivåer

W1

W<_ = 0,6

W2

W<_ = 0,8

W3

W<_ = 1,0

W4

W<_ = 1,3

W5

W<_ = 1,7

W6

W<_ = 2,1

W7

W<_ = 2,5

W8

W<_ = 3,5
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Om väg- & broräcken
Deformering av skyddsanordning
Deformeringen av skyddsräcken vid krockprovningar kännetecknas av den dynamiska deflektionen och arbetsbredden.
Deformeringen bör överensstämma med tillgängligt utrymme eller avstånd bakom anordningen.
Arbetsbredden (W) är avståndet mellan trafiksida före påkörning av skyddsanordning och det maximala dynamiska
sidoläget för alla väsentliga delar i anordningen. Vid kollision med bussar eller tunga fordon skall även testfordonets
yttersta sidoläge inräknas i arbetsbredden, men noteras separat i testrapporten.
Den dynamiska deflektionen är den maximala sidodynamiska förskjutningen av skyddsanordningens trafiksida.
Förhållandet Dynamisk deflektion (D) och arbetsbredd (W) framgår av fig 1 och 2.

Fig. 1

Fig. 2

Godtagna räcken
På SVBRF:s hemsida kan man se vilka räcken som är testade och godtagna.
http://www.svbrf.se/om_racken/Forteckning_racken_medlemsforetag.htm
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Väg- & Broräcken
Balkräcken
Flexbeam
Flexbeam är ett flexibelt vägräckessystem och ett kraftfullt verktyg för att skapa en säker trafikmiljö.
Med mer än 30 miljoner kronor satsade i produktutveckling och testning är Flexbeam idag det
vägräckessystem som erbjuder flest konfigurationer av både enkel- och dubbelsidiga W-profilräcken.
Vägområdet och den hindersfria bredden på sidan om vägen ändras ofta på en vägsträcka. Detta ställer
stora krav på ett påkörningsskydd och dess förmåga att hålla kvar ett fordon på vägen utan risk för
kollision med fasta föremål som en bropelare, vägmärkesportal eller naturligt hinder.
Flexbeam
Enkel design. Optimal prestanda.

Flexbeam använder W-profilbalk monterad på Z- eller S-stolpar och går
att få olika kapacitetsklasser beroende på stolpe, balk och stolpavstånd.
Att kunna anpassa systemets stolpar, stolpavstånd och balkar efter
trafikmiljöns krav på arbetsbredd innebär en stor fördel, med lägre
monteringskostnad, och snabbare installation jämfört med
traditionella system.

Flexbeam+
Minska arbetsbredden utan att spräcka budgeten

Genom att använda samma W-profilbalk som Flexbeam men använda
en starkare stolpe kan vi uppnå mindre arbetsbredd utan att öka
stolpavståndet. Vi kallar det Flexbeam+. Fördelen är att man kan montera
ett starkare räcke utan övergångar vilket blir billigare i slutändan.

Flexbeam SPR4
Öka stolpavståndet och klara snöplogningen

Flexbeam SPR 4 tillverkas i tjockare stål som tål snöplogning bättre och
uppfyller kraven för snöplogklass 4. Eftersom balken är grövre så kan
stolpavståndet ökas, vilket leder till lägre kostnader.
Flexbeam gör det möjligt att skapa ett sammanhängande vägräcke vars
egenskaper kan variera i kapacitetsklass och arbetsbredd beroende på
vilken stolpe man använder och stolpavståndet.
Systemen kan installeras på drivna stolpar, ytmonterade stolpar, i hylsade
stolpar eller stolpar som sätts direkt i betong.
Fakta
System

Kapacitetsklass/
Stolpavstånd
Arbetsbredd

ASI

FB CEFB05

N2W5

5m

B

FB CEFB04

N2W4

4m

A

FB+ CEFB23

N2W3

2,8 m

B

FB+ CEFB22

N2W2

2m

B

FB+ CEFB21

N2W1

1,2 m

B

FB SPR4 CESPR4-005

N2W4

5m

B

FB SPR4 CESPR4-004

N2W3

4m

B

FB SPR4 CESPR4-003

N2W2

2,5 m

B

FB SPR4 CESPR4-002

N2W1

2m

B
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Balkräcken
Tillbehör

Fiskstjärt

Kort vinklat avslut

Långt vinklat avslut

Kort Texas Twist

Avslut till FlexBeam.

Avslut till FlexBeam.

Avslut till FlexBeam.

Avslut till FlexBeam.

Lång Texas Twist

Tranzflex

Avslut till FlexBeam.

Övergångar mellan olika
varianter av FlexBeam,
Hi-flex och broräcken.
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Väg- & Broräcken
Balkräcken
Flexbeam Mitt
Flexbeam är ett flexibelt vägräckessystem och ett kraftfullt verktyg för att skapa en säker trafikmiljö. Med
mer än 30 miljoner kronor satsade i produktutveckling och testning är Flexbeam idag det vägräckessystem
som erbjuder flest konfigurationer av både enkel- och dubbelsidiga W-profilräcken. Vägområdet och
den hindersfria bredden på sidan om vägen ändras ofta på en vägsträcka. Detta ställer stora krav på ett
påkörningsskydd och dess förmåga att hålla kvar ett fordon på vägen utan risk för kollision med fasta
föremål som en bropelare, vägmärkesportal eller naturligt hinder.
Med slät navföljare

Flexbeam Mitt CESPR4-001 är ett alternativ till stållineräcken för
mittmontering på väg där krav ställs enligt Trafikverkets specifikation
slät navföljare* med snöplogklass 4.
Räcket är stabilt och medför mindre reparationer vid påkörning samt har
bättre motståndskraft mot snöplogning än vad stållineräcken har.
Räcket är komplett med spikade förankringar samt tillhörande
energiupptagande räckesavslutning för mittmontering (Trend CEN DS P4).
Utan slät navföljare
Flexbeam Mitt CEFB12-14 är dubbelsidiga Flexbeamräcken med
standardbalk. Det vill säga att den inte är extra tålig mot snöplogning.
Fakta
System

Kapacitetsklass/
Arbetsbredd

Stolpavstånd

Flexbeam Mitt CESPR4-001

N2W4

4m

A

Flexbeam Mitt CEFB14

N2W4

4,8 m

A

Flexbeam Mitt CEFB13

N2W3

4m

A

Flexbeam Mitt CEFB12

N2W2

1,6 m

A

Tillbehör

Kort vinklat avslut

Långt vinklat avslut

Avslut till FlexBeam Mitt.

Avslut till FlexBeam Mitt.

ASI

* Slät navföljare
(Räcket får inte har utstickande skruvar/muttrar,
skarvar eller klippkanter vända mot trafiken.
Räcket ska uppfylla krav för klass 4 avseende motståndskraft mot snöplogning enligt SS-EN 1317-5
Bilaga C.)
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Balkräcken
Hi-Flex
Flexbeam är ett flexibelt vägräckessystem och ett kraftfullt verktyg för att skapa en säker trafikmiljö. Med
mer än 30 miljoner kronor satsade i produktutveckling och testning är Flexbeam idag det vägräckessystem
som erbjuder flest konfigurationer av både enkel- och dubbelsidiga W-profilräcken. Vägområdet och
den hindersfria bredden på sidan om vägen ändras ofta på en vägsträcka. Detta ställer stora krav på ett
påkörningsskydd och dess förmåga att hålla kvar ett fordon på vägen utan risk för kollision med fasta
föremål som en bropelare, vägmärkesportal eller naturligt hinder.
Spara liv och skydda tillgångar

Högkapacitetsräcken används för att skapa säkra
lösningar förbi vattendrag, branta slänter eller där den
hinderfria bredden bakom räcket är för liten, till exempel
vid bropelare. Genom att installera system med verifierad
prestandadeklaration, som effektivt hindrar en turistbuss
från att köra in i exempelvis en bropelare, kan man med en
genomtänkt vägräckesdesign bidra till ökad trafiksäkerhet.
Det enkelsidiga systemet används framförallt på platser
där ökat skydd behövs, till exempel kring bropelare och
portalben. Det dubbelsidiga H2-systemet (Briflex) är avsett
för användning i mittremsan, där högre krockmotstånd
behövs jämfört med vanliga N2-klassade räcken.
H1-systemet är avsett att skydda mot påkörande fordon
som väger 10000 kg och H2-systemet är avsett för fordon
som väger 13000 kg.
Godkända övergångar finns tillgängliga mellan alla våra
Hi-Flex-system och Flexbeam/Flexbeam+, vilket möjliggör
sömlösa anslutningar längs hela installationen.
Systemet kan monteras på drivna stolpar, ytmonterade
stolpar samt betongingjutna stolpar.

Fakta
System

Kapacitetsklass/
Arbetsbredd

Stolpavstånd

Hi-Flex CEFB63

H1W3

1,6 m

B

Hi-Flex CEFB64

H1W4

2m

B

Hi-Flex V2GSF-01.A

H2W1

2m

B

Hi-Flex CEFB85

H2W5

2m

B

BriFlex CEFB95

H2W5

1,6 m

A

ASI
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Väg- & Broräcken
Balkräcken

FlexGuard MPS – Underglidningsskydd för Flexbeam
FlexGuard MPS* är ett underglidningsskydd som skyddar
MC-trafikanter mot vägräckesstolparna. Systemet är framtaget
för att passa alla våra vägräckessystem i FlexBeam-familjen,
H2- samt N2-systemen.
FlexGuard MPS hängs på vägräckessystemen under w-profilbalken och
skyddar motorcyklisten från att skadas av stolparna.
FlexGuard-systemet är utformat för att falla av vid påkörning av andra
fordon. Vägräckets prestanda avseende funktion och kapacitet påverkas
inte av det påhängda underglidningsskyddet.

FlexGuard passar följande system
Fakta
Flexbeam (enkelt)

Kapacitetsklass

Arbetsbredd

Stolpavstånd

CEFB21

N2 (B)

W1

1,2 m

CEFB22

N2 (B)

W2

2m

CEFB23

N2 (B)

W3

2,8 m

CEFB04

N2 (A)

W4

4m

CEFB05

N2 (B)

W5

5m

CEFB64

H1 (B)

W4

2m

CEFB85

H2 (B)

W5

2m

CEFB12

N2 (A)

W2

1,6 m

CEFB13

N2 (A)

W3

4m

CEFB14

N2 (A)

W4

4,8 m

CESPR4

N2 (A)

W4

4m

H2 (A)

W5

1,6 m

Flexbeam (dubbelt)

BriFlex (dubbelt)
CEFB95

* MPS = Motorcycle Protection System

15

Balkräcken
Kohlswaräcke FMK-EUK2/EUK4
Kohlswaräcket är med sin 6 mm tjocka avbärarprofil ett
stabilt räcke som är väl beprövat längs vägar, broar och
parkeringsplatser. Kohlswaprofilen har mindre profilhöjd och
tjockare gods jämfört med annan standardbalk typ w-profil.
Kohlswaprofilen tillverkas i 6 och 8-meters längder och levereras normalt
med ”sigma-stolpar” som placeras med centrumavstånd 2 (FMK-EUK2)
eller 4 (FMK-EUK4) meter. Balken har inga förborrade hål vilket gör den
lämplig att montera på befintliga stolpar av annan typ.
Fakta
Kapacitetsklass /
Arbetsbredd

Räckestyp

Stolpavstånd

N2 W5

FMK-EUK2

2000 mm

A

N2 W6

FMK-EUK4

4000 mm

A

ASI

Tillbehör

900 böj

EUK2 kort förankring

EUK2 lång förankring

EUK4 kort förankring

Avslut till EUK2 & EUK4

Avslut till EUK2.

Avslut till EUK2.

Avslut till EUK4.

EUK4 lång förankring

Övergång Rörprofil

Avslut till EUK4.

Övergång mellan EUK
och rörprofilsräcken
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Väg- & Broräcken
Balkräcken

W-profilsräcke FMK-WEU2/WEU4
Räckets längsgående avbärarprofil är tillverkad från ett plåtband
med en tjocklek på tre millimeter. W-profilen monteras på
”sigmastolpar” med centrumavstånd två eller fyra meter.
W-profilsystemet är väl utvecklat och beprövat. Av de godkända
räckestyperna är W-profilen det mest ekonomiska alternativet. Räcket är
lätt att montera och enkelt att bearbeta.
Fakta
Kapacitetsklass /
Arbetsbredd

Räckestyp

Stolpavstånd

N2 W4

FMK-WEU2

2000 mm

A

N2 W5

FMK-WEU4

4000 mm

A

ASI
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Balkräcken

Tillbehör

WEU2 kort förankring

WEU2 långt förankring

WEU4 kort förankring

WEU4 långt förankring

Avslut till WEU2.

Avslut till WEU2.

Avslut till WEU4.

Avslut till WEU4.

Betonganslutning

Övergång Kohlswa

Övergång Rörprofil

Anslutning mellan WEU
och betongstrukturer, t ex
pelare eller skyddsbarriärer

Övergång mellan WEU
och Kohlswaräcken

Övergång mellan WEU
och Rörprofilsräcken
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Väg- & Broräcken
Balkräcken
Broräcke FMK-WB1.8
Detta broräcke med navföljare av W-profil har i många år varit
standard i Sverige. W-profilen monteras på en massiv ståndare
55 x 55 som även bär upp räckets toppföljare, en UNP120.
Detta räcke är ett väl beprövat och ekonomiskt alternativ.
Räcket kan monteras med eller utan fotplatta och kan även förses med
stänkskydd, nätgrind, spjälgrind eller bullerdämpande skärm i exempelvis
polykarbonat eller akryl.
Fakta
Stolpavstånd

H2 W3

FMK-WB1.8

1800 mm

ASI
B

1400±20

Räckestyp

Exempel på CE-märkta och
godkända utföranden

1200±20

Kapacitetsklass /
Arbetsbredd
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Balkräcken
Tillbehör

Broavslut

Övergång H2-N2

Nätgrind

Spjälgrind

Broavslut för WB1.8.

Övergång mellan H2och N2-räcken.

Nätgrind till WB1.8.

Spjägrind till WB1.8.

Stänkskydd
Stänkskydd till WB1.8.
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Väg- & Broräcken
Rörprofilsräcken
Rörprofilsräcke FMK-VE3
Vårt rörprofilsräcke erbjuder estetiska och praktiska fördelar
jämfört med andra vägräckestyper. Räcket är designat för att
ge trafikanter ökad sikt vid trafikplatser och en förbättrad
upplevelse av omgivningen.
Tack vare räckets utformning med elipsformade profiler är det dessutom
tåligt mot påkänningar från arbetsredskap och fordon. Räckets tidlösa
design passar alla miljöer, såväl landsväg, stadsmiljö, som längs
motorvägar. Räcket är välrenommerat bland landskapsarkitekter och
projektörer för sin stilrena design och robusthet.
Montörerna gillar det enkla systemet med U-utsprång utan
fasta fixeringspunkter.
Fakta
Kapacitetsklass /
Arbetsbredd

Räckestyp

Stolpavstånd

N2 W3

FMK-VE3

3000 mm

ASI
A
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Rörprofilsräcken
Tillbehör

Lodrät avslutning

U-böj

Kort förankring

Lång förankring

Avslut för VE3.

Avslut för VE3.

Avslut för VE3.

Avslut för VE3.

Betonganslutning

Övergång W-profil

Övergång Kohlswa

Anslutning mellan VE3
och betongstrukturer, t ex
pelare eller skyddsbarriärer.

Övergång mellan röroch w-profilsräcken

Övergång mellan rörprofilsoch Kohlswaräcken
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Väg- & Broräcken
Rörprofilsräcken
Mitträcke MidGuard FMK-C1
MidGuard C1 är krocktestat i enlighet med 1317–2 och möter
alla krav från gällande europanormer. Räcket är godkänt i
kapacitetsklass N2 och H1 och är klassificerat med arbetsbredd
W4 i bägge klasserna.
Vid utvecklingen av MidGuard C1 tog vi fasta på Trafikverkets
kravdokument för utformning av mitträcken. Det innebär att mitträcket kan
kompletteras med trafiksäkra räckesavslutningar samt att det är utformat
så att skaderisken för motorcyklister minimeras. Räckets design gör att
det inkräktar så lite som möjligt på vägbanan samtidigt som det är lågt för
att inte skymma sikten mellan körbanorna mer än nödvändigt.

Tillbehör

Fakta
Kapacitetsklass /
Arbetsbredd

Räckestyp

H1/N2 W4

FMK-C1

Stolpavstånd

ASI

–

A

Övergång Trend
Övergång mellan C1 och
dubbelsidig Trend

23

Rörprofilsräcken
Gång- & cykelräcke FMK-GCE3-1 / GCE3-2
Vårt gång- och cykelbaneräcke är väl etablerat på marknaden
som ett säkert och estetiskt sätt att separera biltrafik från
oskyddade trafikanter.
GC-räcket består av våra egna elipsformade profiler, både som
navföljare och stolpar. Räcket är fritt från utstickande skruvar och
vassa kanter, dess form förhindrar dessutom att smuts och skräp
samlas på profilerna.
Fakta
Höjd

Bredd

Räckestyp

Stolpavstånd

Centrum navföljare

1100 mm

200 mm

FMK-GCE3-1

3000 mm

550 mm

1100 mm

200 mm

FMK-GCE3-2

3000 mm

700 mm (övre)

Tillbehör

Lodrät avslutning 1

Lodrät avslutning 2

Bakomliggande avslut 1

Bakomliggande avslut 2

Avslut för GCE3 1.

Avslut för GCE3 2.

Avslut för GCE3 1.

Avslut för GCE3 2.
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Väg- & Broräcken
Rörprofilsräcken
Broräcke FMK-B1
Konstruktionen bygger på Trafikverkets standardräcke med
ståndare av massiv fyrkantstång och toppföljare av UNP-profil. Vi
har ersatt räckets ursprungliga navföljare med våra rörprofiler.
Räckets luftiga design gör att genomsiktligheten ökar och därmed också
trafiksäkerheten. Samtidigt ges trafikanten större möjlighet att se
omgivande natur.
Drivbildning av snö minskar också jämfört med andra typer av navföljare.
Våra mönsterskyddade profiler är konstruerade att stå emot påkänningar
från snöplog och lättare påkörningar.
Räcket kan monteras med eller utan fotplatta och kan även förses med
stänkskydd, nätgrind, spjälgrind eller bullerdämpande skärm i exempelvis
polykarbonat eller akryl.

Exempel på CE-märkta och
godkända utföranden

Fakta
Stolpavstånd

H2 W3

FMK-B1

2000 mm

ASI
B

1400 ±20

Räckestyp

1200 ±20

Kapacitetsklass /
Arbetsbredd
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Rörprofilsräcken
Tillbehör

Broavslut

Övergång H2-N2

Nätgrind

Spjälgrind

Avslut för B1.

Övergång mellan H2och N2-räcken

Nätgrind till B1.

Spjälgrind till B1.

Stänkskydd
Stänkskydd till B1.
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Väg- & Broräcken
Rörprofilsräcken
FMK PE3 / PD3
Genom åren har vi utvecklat ett komplett rörräckessystem för
parkeringar. Parkeringsräcket är designat för att passa kring
gallerior och handelsplatser med attraktiv arkitektur.
Som standardutförande monterar vi räcket så att navföljarens centrum
hamnar med höjd 450 millimeter, det vill säga i höjd med personbilars
stötfångare. Det är vanligt förekommande att man kompletterar
parkeringsräcket med vårt vägräcke av rörprofil där trafiken är kraftig
eller i anslutningar kring parkeringsplatsen.
Parkeringsräcket markförankras i förslagna hål.
Fakta
Höjd

Bredd

Räckestyp

500 mm

200 mm

FMK-PE3

500 mm

300 mm

FMK-PD3

Tillbehör

Lodrät avslutning 1

Lodrät avslutning 2

U-böj

Plastlock

Avslut för PE3.

Avslut för PD3.

Avslut för PD3.

Avslut för PE3/PD3.
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Stållineräcken
Stållineräcke Brifen
Brifen stållineräcke har i över 20 år varit ett viktigt bidrag till ökad trafiksäkerhet världen över.
Stållineräcket har spelat en avgörande roll i Trafikverkets nollvision genom att förhindra mötesolyckor.
Brifen följer internationella standarder, EN 1317 och NCHRP 350, och har installerats i bl.a. Australien,
Mellanöstern, Frankrike, Sverige, USA och Storbritannien.
Brifen stållineräcke är CE-märkt och finns som
mitt-, kant- och slänträcke. Räcket installeras
snabbt, enkelt och är kostnadseffektivt
vad det gäller reparationer. Säkerheten är
väldokumenterad. System inom SS-EN1317
samt TRVMB 350.

Nyhet!
Brifen stålankare

- finns nu för installation i asfalt och grusbank.

Räckesövergång vajer-/balkräcken
Det säkra alternativet för att utföra
övergångar mellan vajer-/balkräcken.
Brifen räckesövergång är den enda testade
övergången mellan vajer-/balkräcken enligt den
europeiska standarden SS-ENV 1317-4.

Fakta
Kapacitetsklass /
Arbetsbredd

Räckestyp

Stolpavstånd

N2 W4

Mitt- /kanträcke

N2 W5

Antal vajer

ASI

3200 mm

4

A

Mitt- /kanträcke

3200 mm

4

A

N2 W4

Mitt- /kanträcke

6000 mm

4

A

N2 W5

Mitt- /kanträcke

8000 mm

3

A

N2S W6

Slänträcke

3200 mm

3

A

H1 W7

Mitt- /kanträcke

3200 mm

4

A
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Väg- & Broräcken
Bullerskärmar
FMK-BS-Essingeleden
Denna bullerskärm består av två olika delar. Den nedre delen är en Ijudabsorberande låda i rostfritt stål
fylld med ”Träullit” som är ett Ijudabsorberande träullsmaterial. Den övre delen är en polykarbonatskiva
som är krökt för att undvika reflektioner från ljus och ljud. Båda delarna är ihopskruvade och hela
konstruktionen monteras direkt på broräcket.
Träullit är resistent mot fukt och är lätt att rengöra. Polykarbonat är väderbeständigt och har hög slagseghet även vid
låga temperaturer. Ytan är UV-skyddad och nötningsbeständig. Det hårda skiktet ger också ett utmärkt skydd mot färg
(anti-graffiti).
Fakta
Plast

Räckestyp

Konsolavstånd

Höjd över vägbana

Polycarbonat 12 mm

FMK-BS-ESSINGELEDEN

1600 mm

2000 mm
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Bullerskärmar
FMK-BS-Hjulsta
Bullerskärmen är utformad med ett bärverk av varmförzinkat stål som bär upp en 12 mm
polykarbonatskiva. Ramen monteras direkt på broräcket. Skivan är förstärkt med två stycken horisontaler
i stål, som är placerade så att de döljs av broräckets navföljare.
Polykarbonat är väderbeständigt och har hög slagseghet även vid låga temperaturer. Ytan är UV-skyddad och
nötningsbeständig. Det hårda skiktet ger också ett utmärkt skydd mot färg (anti-graffiti).
Skärmen är beräknad och dimensionerad för att klara vind- och snölaster i enlighet med EN 1794.
Fakta
Plast

Räckestyp

Konsolavstånd

Höjd över vägbana

Skärmens höjd

Polycarbonat 12 mm

FMK-BS-HJULSTA

2000 mm

1200 mm

1550 mm
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Väg- & Broräcken
Krockdämpare
QuadGuard CEN
QuadGuard CEN är en familj av riktningsgivande krockdämpare
avsedda för att skydda oeftergivliga föremål, vägräckesändar eller
betongbarriärer (permanenta såväl som temporära installationer).
Systemet är testat och godkänt enligt SS-EN 1317-3 för
hastighetsklasserna 50, 80, 100 och 110 km/h. CE-märkt enligt
SS-EN 1317-5.
Systemet återvinns till stora delar efter en påkörning och reparation av
ett påkört system tar ofta mindre än 2 timmar.

Fakta
System

Hastighetsklass

Systembredd

Systemlängd

QuadGuard CEN 8-fack

110 km/h

610-2300 mm

7970 mm

QuadGuard CEN 6-fack

100 km/h

610-2300 mm

6130 mm

QuadGuard CEN 5-fack

80 km/h

610-2300 mm

5220 mm

QuadGuard CEN 3-fack

50 km/h

610-2300 mm

3400 mm
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Krockdämpare
Quest CEN
Quest CEN är en ny typ av påkörningsskydd med unik kompakt
design och låg vikt, ändå hastighetsklass upp till 110 km/h.
Quest CEN är en dubbelsidig, riktningsgivande krockdämpare. Den
är avsedd att skydda oeftergivliga föremål, vägräckesändar eller
betongbarriärer med bredder upp till 610 mm.
Quest CEN väger mellan 498 till 660 kg, systemen kan enkelt förmonteras
vilket gör att arbetet på vägen för att installera eller byta en påkörd enhet
går snabbt.
Testade enligt SS-EN 1317-3 för hastighetsklasserna 80, 100 och 110 km/h.
CE-märkt enligt SS-EN 1317-5.
Övergångsprofiler finns mot W-profilräcke, stål- och betongbarriärer.
Fakta
System

Hastighetsklass

Systembredd

Systemlängd

Quest CEN 110

110 km/h

610 mm

8270 mm

Quest CEN 100

100 km/h

610 mm

8270 mm

Quest CEN 80

80 km/h

610 mm

7840 mm
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Väg- & Broräcken
Energiupptagande räckesterminaler
Trend
Trend CEN är en energiabsorberande räckesavslutning som
är testad enligt SS-ENV 1317-4 med godkända värden för
hastighetsklass P4 (110 km/h) och P2 (80 km/h).
Systemet är utvecklat för att hantera räckesavslut på enkel - eller
dubbelsidiga W-profilräcken alternativt andra balkräcken som monteras i
t ex vägmitt, exempelvis Flexbeam dubbelsidigt W-profilräcke.
System kan monteras med drivna stolpar eller med kort stolpe i stålsockel
som drivs ner i asfalt, lämpligt för terminaler som monteras som skydd
för mitträcken.
Fakta
System

Hastighetsklass

Systemlängd

Utböjd. klass

FRK

Trend CEN es P4

110 km/h

12420 mm

D 1.1

Z2

Trend CEN ds P4

110 km/h

8400 mm

D 1.1

Z2

Trend CEN es P2

80 km/h

4420 mm

D 1.1

Z2

Trend CEN ds P2

80 km/h

4420 mm

D 1.1

Z2

es = enkelsidig, ds = dubbelsidig, FRK = Fordonsrörelseklass
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Energiupptagande räckesterminaler
ABC
ABC-räckesavslutning med stålstolpar. Testad enligt ENV 1317-4,
kapacitetsklass P4, vilket motsvarar en hastighet av 110 km/h.
En brytpinne på varje stolpe gör det mycket enkelt att montera en
ersättare efter påkörning. Det behövs alltså normalt inte någon gräveller prylmaskin för att återställa en påkörd ABC.
ABC är lätt att hantera till vikt och teknik. Lättare och kortare enheter
innebär att det inte behövs specialfordon för att nymontera eller reparera
efter en påkörning. En komplett ABC tar inte större plats än vad som ryms
på pallen.
Fakta
System

Hastighetsklass

Systemlängd

Utböjd. klass

FRK

ABC P4

110 km/h

12330 mm

D 1.1

Z1

ABC P2

80 km/h

7030 mm

D 1.1

Z1

FRK = Fordonsrörelseklass
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Permanenta betongbarriärer
Rebloc – Permanenta system
Fasta skyddsanordningar för fordonstrafik används för långvarigt
skydd på mittremsan och längs väggränsen. Fordon som avviker
från vägen fasthålls eller omdirigeras vilket förhindrar att de
kommer över på motsatt körbana. Tack vare detta system
skyddas trafikanter samt objekt på vägkanten.
Den inbyggda, innovativa kopplingen tillsammans med en spänningsstång
i full längd av stål och ett genialt utformat förstärkningssystem
garanterar hög säkerhet och funktionalitet. De enskilda elementen är
anslutna till en stark kedja som säkert skingrar energin som orsakas av
kollision av ett fordon.

RB80

Tack vare den förreglande konstruktionen förekommer inga lösa delar,
vilket förhindrar obehörig borttagning av delar och helt skyddar
mot vandalisering.
Beroende på testlängd, armering, infästning och ändarnas utseende
kan ett system benämnas L (Light) eller H (High capacity) och ha litet
olika egenskaper. Samma system kan även ha klarat tester för flera
klassningar.
RB80L

Det finns även bullerskyddskärmar att fästa uppepå Rebloc.

Ett urval av ATA Rebloc-system. Kontakta oss för mer info.
Fakta
Kapacitetsklass/
Testlängd
Arbetsbredd

System

Typ

ATA Rebloc 80 2 m

Kort element

ATA Rebloc 80 4 m

Kort element

ATA Rebloc 80 8 m

Standardelement

H1W4/N2W3

112 m

4000 kg

ATA Rebloc 80L 4 m

Standardelement

N2W4

68 m

1500 kg

ATA Rebloc 80L 8 m

Standardelement

H1W5

80 m

4000 kg

ATA Rebloc 80H 2 m

Kort element

ATA Rebloc 80H 4 m

Kort element

ATA Rebloc 80H 8 m

Standardelement

-

H2W5

ATA Rebloc 80H 4T 4 m Ändelement
ATA Rebloc 100 2 m

Standardelement

H2W5

ATA Rebloc 100 8 m

Standardelement

H2W5/H4bW6

ATA Rebloc 100 4T 4 m

Ändelement

ATA Rebloc NB300 8 m Bullerskärm

H3W4

-

1050 kg

-

2100 kg

-

1050 kg

-

2100 kg

80m
-

Vikt

RB80H

4000 kg
-

1800 kg

64 m

1500 kg

104 m

6000 kg

-

2400 kg

64 m

9150 kg

RB100
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Permanta skyddsbarriärer i betong/Öppningsbara
CADO – Öppningsbar skyddsbarriär för drifts- och katastroföverfarter
CADO är en elektriskt manövrerad bom i en skyddsbarriär som
snabbt skapar en öppning i barriären, för att sedan snabbt stänga
den igen för att bibehålla säkerheten för övriga trafikanter.
Detta skapar förutsättningar för t ex Polis och Räddningstjänst att snabbt
ta sig till en olycksplats vilket kan vara livsavgörande vid en olycka.
Bommen underlättar även underhållsarbetet på platsen och möjliggör
trafikomledning utan ingrepp i barriären. Den 6 till 9 meter långa
bomarmen gör det möjligt att passera även med stora fordon.
Den elektromagnetiska driften sörjer för en säker öppning/stängning av
bommen med en kontrollerad rörelse. Till skillnad från hyrauliska sytem
är det elektromekaniska systemet okänsligt för temperaturförändringar.
Det gör också bommen lätt att underhålla
Bommen kan fjärrmanövreras från en trafikledningscentral eller öppnas
på plats.

Fördelar med CADO
• Testad i enlighet med EN-1317-2, kapacitetsklass H2/arbetsbredd W2
• Heltäckt räckesprofil
Step barrier (H: 900 mm, W Topp: 200mm, W Fot: 540 mm)
• Bomarm med längd 9 m i en sektion.
• Bomarmen är låst och säkrad i stängd position.
• Öppningstid 30 sekunder.
• Referensprojekt i Trondheim, Silkeborg och Stockholm
• Elektromekanisk drift av upp/nedrörelse (ej hydraulik).
• Säkerhetslösning för detektion av hinder vid stängning av bomarm.
• Möjlighet att koppla styrning av bommen via trafikledningssystem.
• Livslängd > 25 år
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Bullerskydd
Inledning

Mer än två miljoner personer i Sverige lever idag i en skadlig
ljudmiljö. Det beror på trafik, både på väg och järnväg,
men även industrier och byggarbetsplatser är exempel på
orsaker till buller. Som ett led i ATA:s pågående utveckling av
infrastrukturprodukter, kan vi presentera en högkvalitativ lösning
för dem som drabbas.
Grundtanken med ATA:s koncept är att komma så nära ljudkällan
som möjligt och sedan placera våra aluminiumskärmar på ett
sådant sätt att det oönskade ljudet reflekteras (styrs) iväg till
ett mindre känsligt område. En annan möjlighet är att använda
vår isolerade skärm som absorberande (reducerande) element.
På så vis minskar man ljudnivån betydligt utan att förflytta
problemet. Att kombinera dessa funktioner med partier av glas,
ger möjligheten till enkla eller avancerade utseenden för allas
trevnad. Vårt sortiment är noga utvalt för att fylla alla behov
som våra uppdragsgivare kan tänkas ha och vi jobbar aktivt i
vårt Innovation Center att utveckla våra produkter och ta dem till
nästa nivå.
Läs gärna mer om våra olika typer av produkter och ta gärna
kontakt med oss för att diskutera era behov och utmaningar.
Tillsammans skapar vi en trafiksäker miljö – For the love of lives™.
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Bullerskydd för väg
Bullerskyddsåtgärder har blivit en del av vägnätet. Användandet av bullerskyddsskärmar är nödvändigt och
miljövänligt där tungt trafikerade vägsträckor möter bostadsområden. Bullerskyddsskärmar av aluminium
har visat sig vara den bästa lösningen. FONOCON® bullerskyddssystem erbjuder inte bara högst flexibla och
mångsidiga användningsområden utan möjliggör också förverkligandet av specialanpassade projekt.

Bullerskyddsskärm HV
Högabsorberande
Enkel- eller dubbelsidigt högabsorberande bullerskyddsskärm.
Fakta
Variant

Luftljudisolering DLR Ljudisolering DL

Enkelsidigt

25 - 31 dB (B3)

12 dB (A4)

Dubbelsidigt

25 - 31 dB (B3)

12 dB (A4)

Bullerskyddsskärm RV
Reflekterande
Dubbelsidig reflekterandebullerskyddsskärm.
Tillverkad i polyesterpulverlackerad aluminium.
Fakta
Variant

Luftljudisolering DLR

Dubbelsidigt

25 db (B3)

Delta Top- & Deltabullerskyddsskärm
Högabsorberande
Enkelt- eller dubbelsidig högabsorberande bullerskyddsskärm med
nedåtvinklad absorptionsyta. Tillverkad i polyesterpulverlackerad aluminium.
Fakta
Variant

Luftljudisolering DLR Ljudisolering DL

Enkelsidigt

25 dB (B3)

12 dB (A3)

Dubbelsidigt

25 dB (B3)

12 dB (A3)

Bågformad bullerskyddsskärm
Högabsorberande
Enkelsidig högaborberande bullerskyddskärm.
För inbyggnad i böjda stålfundament med fastskruvningsbar fläns.
Tillverkad i polyesterpulverlackerad aluminium.
Fakta
Variant

Luftljudisolering DLR Ljudisolering DL

Enkelsidigt

25 dB (B3)

≥ 9 dB (A3)
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Bullerskydd på bro, E4, Nyköping
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Bullerskydd för väg
Bullerskyddsskärm Transparent RV
Reflekterande
Transparent reflekterande bullerskyddsskärm. Med eller utan mittstag
beroende på skärmens storlek. Samtliga transparenta material som
uppfyller normerna finns att tillgå. Aluminiumramen är tillverkad i
polyesterpulverlackerad aluminium. Akrylglaset går att få med eller utan
polyamidränder eller med screentryck.
Fakta
Glastjocklek

Luftljudisolering DLR

minst 12-20 mm

26 - 33 dB

Bullerskydd i tunnelmynning, Värtahamnen, Stockholm
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Bullerskydd
Bullerskydd för järnväg
Tågen kör allt snabbare och bullerskyddsskärmar blir allt högre och byggs allt närmare järnvägsspåren.
FONOCON®Rail möter de nya kraven och kan erbjuda lämpliga och lönsamma bullerskydd för alla
användningsområden inom nationella tågoperatörers järnvägsnät.
Vi erbjuder bullerskydd för användning i både öppna landskap och på järnvägsstationer, väggbeklädnad för
järnvägstunnlar och trågkonstruktioner samt för användning på broar och för speciallösningar.

Bullerskyddsskärm HJ
Högabsorberande
Enkel- eller dubbelsidigt högabsorberande bullerskyddsskärm. Båda
varianterna finns i tre olika isoleringsvarianter. Jordningsplåt för jordning
av järnvägsbullerskydd finns att tillgå.
Fakta
Variant

Luftljudisolering DLR Ljudisolering DL

Enkelsidigt

25 - 26 dB (B3)

12 dB (A4)

Dubbelsidigt

25 - 26 dB (B3)

12 dB (A4)

Bullerskyddsskärm Transparent RJ
Reflekterande
Transparent reflekterande bullerskyddsskärm. Den transparenta delen är
tillverkad av Plexiglas Soundstop XT; GS; GSCC. Aluminiumramen är tillverkad i
polyesterpulverlackerad aluminium.
Fakta
Glastjocklek

Luftljudisolering DLR

minst 15 mm

26 - 33 dB
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Bullerskydd för stadsmiljö
Det går att få bullerskyddsskärmar att se ut som en del av landskapet, fungera som reklampelare eller
kanske som en konstinstallation. Genom att digitaltrycka direkt på bullerskyddsskärmen och använda
sig av de möjligheter de olika skärmtyperna ger, så är det din fantasi som sätter gränserna för hur
bullerskyddet kan se ut.

Bullerskyddsskärm City
Högabsorberande
Enkel- eller dubbelsidigt högabsorberande bullerskyddsskärm.
Tillverkad i polyesterpulverlackerad aluminium.
Fakta
Variant

Luftljudisolering DLR Ljudisolering DL

Enkelsidigt

25 - 31 dB (B3)

12 dB (A4)

Dubbelsidigt

25 - 31 dB (B3)

8-12 dB (A3, A4)
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Bullerskyddspanel
för väg, järnväg
och stadsmiljö
Högabsorberande

Aluminiumpanelerna lämpar sig för antingen horisontell eller vertikal montering. Fästmaterial väljs beroende på
användningsområde. Fästelement används vid ojämn monteringsyta eller betongfundament.
Tillverkad i polyesterpulverlackerad aluminium. De högabsorberande väggbeklädnaderna uppfyller de högsta kraven inom
högabsorberande tunnelbygge. Utförande med integrerat jordningssystem finns att tillgå.

Väg

Järnväg

Stadsmiljö

Bullerskyddspanel i tågtunnel, Gamla Uppsala

45

Tillbehör bullerskyddsskärm

Nödutgång och servicedörr
Direkt tillgång till utgångar för underhåll eller utrymning ökar säkerheten
på vägar och järnvägar. Dessa dörrar och portar uppfyller samma höga
akustiska krav som bullerskyddsskärmarna. Olika färger ökar
utgångarnas synbarhet och visar tydligt var nödutgångarna finns.

Serviceport
Den tvådelade serviceportens utförande motsvarar nödutgångs- och
servicedörrens utförande. Vid behov kan en fixerbar extravinge göra
dörrhålet bredare.

Stor serviceport
Dörren lämpar sig för områden som kan kräva genomfart för service- och
utryckningsfordon. Tack vare det robusta utförandet behövs inget övre
tvärbeslag. Höjdbegränsningar utgör därmed inget problem.

Stolpskydd
Stolpskydd används ofta som avslut på stålstolpar. Stolpskydden
fungerar som dekoration . Med hjälp av olika färger kan skydden designas
diskret eller sättas i fokus.

Klätternät för växter
Klätternät i olika utföranden finns att tillgå för specialplanteringar.
Enklare planteringar klarar sig utan klätternät.
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ATA Academy
Utbildningar för den som arbetar på vägen
Våra utbildningar utgår från ett arbetsmiljöperspektiv för de som arbetar i trafikmiljö samt säkerhet för de
passerande trafikantgrupperna.
Arbete på väg-utbildningar utifrån väghållares krav:
• Trafikverkets kompetens och certifieringskrav
beroende på arbetsuppgifter
• Stockholm Stads kravutbildning för samtliga yrkesgrupper
som utför arbete längs väg
• Utbildningar utifrån SKL:s Handbok arbete på väg alternativt den
aktuella väghållarens tekniska handbok och regler

Anpassade säkerhetsutbildningar för olika yrkesgrupper:
• Service på väg - för yrkesgrupper som utför service på väg
tex utryckningsfordon, bärgningsbilar och däckservice
• Flaggvakter – för de som ska agera vakt vid vägarbetsplatser
eller byggutfarter

Övriga utbildningar för att öka säkerheten:
• Första Hjälpen utbildningar
• Heta Arbeten och olika typer av brandskydd

Utbildningar för väghållare:

Skräddarsydda utbildningar samt konsultativa tjänster i syfte att skapa
samsyn och ökad kunskap kring hur väghållaren ska utforma säkra
vägarbetsområden. Vi bistår även vid framtagande av regler och krav för
den egna driften eller entreprenörer som arbetar inom kommunen.

Kompetenshöjande aktiviteter

Vi genomför frukostseminarier på angelägna teman för att öka
kompetensen och säkerheten längs våra vägar. Dessa presenteras via vår
hemsida men det går även bra att mejla oss på utbildning för mer info.

Kvalitet & Pedagogik
Vårt sätt att se på kvalitet och pedagogik

ATA har högt ställda krav på att våra utbildningar håller hög kvalitet
där deltagarna får med sig kompetens som de kan använda i sin
arbetsvardag. Förutom gedigen kompetens har vi även krav på att våra
utbildare har en hög pedagogisk förmåga och ett mänskligt bemötande.
Vi håller oss löpande uppdaterade om ändringar i lagar, regler som kan
påverka trafiksäkerhetsfrågor och utbildningarnas innehåll.

Medlemmar i SBSV

ATA var en av initiativtagarna till SBSV, Sveriges Branschförening för
Säkrare Vägarbetsplatser, som grundades 2014 där vår VD Thomas
Wuopio är ordförande. Målet och syftet med SBSV är att verka för
säkrare vägarbetsplatser för både arbetare och trafikanter.

IDO6-ackrediterad kompetensregistrator

ATA Academy registrerar utbildningar som finns
i ID06 kompetensdatabas.

47

For the love of lives™

FOR THE ™LOVE
OF LIVES
ATA har mer än 50 års erfarenhet av trafiksäkerhet
och vägarbetsutrustning och är rikstäckande med
huvudkontor i Sollentuna. ATA:s mål är att minska
olycksrisken för dem som vistas på vägen, både som
trafikant och vägarbetare. ATA är ett dotterbolag
i den brittiska industrikoncernen Hill & Smith
Holdings PLC, en världsomspännande producent
av infrastrukturprodukter. Vi är experter på att lösa
komplexa trafiksituationer vid vägarbeten, att utveckla
trafiksäkerhetslösningar och på utbildning.

www.ata.se

