Alltid på väg

Svevia AB
Box 4018
171 04 Solna

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är helt fokuserade på att
bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2800 medarbetare
finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,9 miljarder kronor.

Vi hjälper er
hela vägen med
trafikanordningar.

Ibland behöver man
hjälp av en specialist.
På Svevia kan vi allt om trafikanordningar. Hos oss kan
du få hjälp med material, planering och genomförande.
Allt anpassat efter dina behov.

Varje vägarbete eller arbete vid fastighet som påverkar framkomligheten på
gata eller väg kräver godkänd planering, rätt avstängningsmaterial och skyltning. Varje entreprenör är skyldig att se till att arbetet inte utgör en fara för
trafikanter och gående, eller för dem som utför arbetet. På Svevia har vi stor
erfarenhet av det som krävs för arbete i trafikmiljöer.

Vi har materialet

Svevia har ett komplett utbud av
material och service:
Uthyrning av skyltar till vägavstängningar
Avstängningsgrindar
Däckbuffertar
Skyddsbarriärer :
GP-link, Mini Step och Mini Guard
TMA-bilar, tungt skydd med förare
Trafiksignaler
Vägmärkesvagnar
Trafikanordningsplaner
Utställning av material på väg
Avetablering från väg
Utmärkningsansvarig
Service, jour och tillsyn på det hyrda
materialet under veckor och helger
Trafikvakter
Lotskörning

Hos Svevia kan du hyra allt material du behöver. Vi har material för komplett
skyltning vid vägarbeten eller vägavstängningar. Vill du ha hjälp att ställa ut
materialet på väg eller att avetablera så gör vi det.

Vi har specialkunskapen
Förutom möjligheten att hyra vårt material kan vi också ta hand om planeringen och genomförandet. Vi kan erbjuda helhetslösningar som täcker in
alla behov, från planering och framtagande av trafikanordningsplaner till själva
arbetet. Vår personal är utbildad. Saknar din personal utbildning som till exempel utmärkningsansvarig eller trafikvakt kan vi ta den rollen.

Vi kan ta hand om jourberedskapen
En trafikarbetsplats kräver tillsyn och det måste finnas personal som kan rycka
ut om något oväntat sker, dag som natt, så att trafikarbetsplatsen snabbt kan
återställas enligt plan. Förutom att vi kan ta hand om service och tillsyn av
uthyrt material kan Svevia sätta upp ett jourschema och finnas tillgängliga
dygnet runt.

Vi kan hjälpa till med utbildning
Behöver du utbilda din personal i någon av de fem kurser som Trafikverket
och vissa kommuner ställer som krav, till exempel ”Säkerhet på väg” eller ”Utmärkningsansvarig”, så har vi erfarna lärare som kan skräddarsy en utbildning
för ert företag.

Välkommen att kontakta oss!
Vi finns över hela landet. Du når oss på telefonnummer 020-55 10 10 eller
kan söka kontakt via svevia.se.

