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Sollenau, 3 maj 2021 

 
DELTABLOC® etablerar dotterbolag i Sverige 
 
Med siktet inställt på att ytterligare öka trafiksäkerheten i Sverige etablerar DELTABLOC 
International i början på maj sitt dotterbolag DELTABLOC Sverige AB. 
 
DELTABLOC International GmbH – en världsledande leverantör av trafiksäkerhetssystem i betong 
samt moderna bullerskydd för väg och järnväg – utökar sin närvaro på marknaden ytterligare: i maj 
2021 öppnar det österrikiska bolaget ett dotterbolag i Sverige och finns därmed med egna 
lokalkontor i åtta europeiska länder samt i Sydafrika. DELTABLOC® har redan under många år 
implementerat projekt i Sverige och skapar nu med DELTABLOC Sverige AB som har sitt säte i 
sydsvenska Helsingborg en bas för att utöka sin närvaro på marknaden och ytterligare höja den 
passiva väg- och trafiksäkerheten i Sverige. 
 
Wolfgang Ganster, Managing Director DELTABLOC Sverige AB: „De snabba förändringarna vi ser i 
Europa och runt om i världen kräver att vi anpassar oss och satsar modigt för att bättre förstå och 
kunna utveckla konkurrenskraftiga trafiksäkerhetslösningar. Vi ser fram emot att på ett proaktivt 
sätt kunna driva vår DELTABLOC® Vision i Sverige och höja standarden för passiv trafiksäkerhet 
genom hållbara, långsiktiga och miljövänliga investeringar.” 
 
Ett gemensamt mål för säkra vägar 
Sverige ses som en förebild när det kommer till trafiksäkerhet. Projektet „Vision Zero” som 
riksdagen antog år 1997 har som mål att eliminera personskador och dödsfall i trafiken, och 
tillsammans med den kompromisslösa säkerheten i väginfrastrukturen gör detta de svenska vägarna 
till de mest säkra i hela världen. Sedan 2005 har DELTABLOC® haft kontinuerlig kontakt med svenska 
myndigheter som hela tiden har efterfrågat den högkvalitativa skyddsutrustningen som utvecklats 
av DELTABLOC® i Österrike. 
 
Niklas Zellner, National Sales Manager DELTABLOC Sverige, står helt och hållet bakom Vision Zero-
målen: „Vi på DELTABLOC Sverige AB har en vision att alla ska kunna resa säkert på våra vägar. 
Genom tekniska, innovativa och kostnadseffektiva lösningar hjälper vi svenska myndigheter att ta 
steget närmare ”Noll-Visionen”. Med vår samlade erfarenhet världen över tar vi nu trafiksäkerheten 
i Sverige ett steg längre. Tillsammans med våra befintliga och framtida affärspartners vill vi vara 
med att utforma trafiksäkerhetens framtid i Sverige.“ 
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Kontakt 
DELTABLOC Sverige AB 
Florettgatan 14 
254 67 Helsingborg, Sverige 
office@deltabloc.se 
+46 707 – 815759 
deltabloc.com 
 
 
  

 
 

Niklas Zellner, National Sales Manager DELTABLOC Sverige AB 
Vid användning av bilden vänligen ange: © KIRCHDORFER Road & 
Traffic 

 

 
 

Wolfgang Ganster, Managing Director DELTABLOC Sverige AB 
Vid användning av bilden vänligen ange: © KIRCHDORFER Road & 
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DELTABLOC® har genomfört över 300 krocktester hos certifierade 
testinstitut. 
Vid användning av bilden vänligen ange: © KIRCHDORFER Road & 
Traffic 
 

 
 
 
DB NBF-serien är en del av det passiva helhetskonceptet 
DELTABLOC® har tagit fram. Att integrera en bullerskyddsvägg i 
skyddsbarriärsystemet sätter en ny teknisk standard för 
trafiksäkerhet och bullerskydd. 
Vid användning av bilden vänligen ange: © KIRCHDORFER Road & 
Traffic 
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Om DELTABLOC International GmbH 

DELTABLOC® är en världsledande tillverkare av vägutrustning i betong och stål samt moderna bullerskyddssystem. De 

är experter för passiv trafiksäkerhet och har omfattande know-how, patent, märkes- och användningsrättigheter inom 

området skyddsbarriärer i betong. Distributionen sker via licenspartner med fokus på länderna inom EU och dess 

expansionsområden. DELTABLOC®-teamet pratar över 16 olika språk och förverkligar projekt i olika storleksordningar i 

över 40 länder. Förutom området permanenta skyddsbarriärer hyr DELTABLOC® även ut tillfälliga barriärer för skydd 

av vägarbetsplatser på bland annat motorvägar och det övriga vägnätet. Med det nya produktsortimentet i stål 

fortsätter gruppen på sin framgångsrika väg och revolutionerar skyddsbarriärens värld. 

Mer information: www.deltabloc.com 

 

Om Kirchdorfer Gruppe 

Kirchdorfer Gruppe är en privatägd internationell byggmaterial-koncern med säte i Kirchdorf (Österrike) som är verksam 

inom områden Cement, Construction Minerals (sten, sand, grus, transportbetong), Concrete Solutions och Road & 

Traffic. Huvudkontoret i Kirchdorf grundades redan 1888 som cementfabrik och är än idag utgångspunkten varifrån 

gruppen skapar en årsomsättning på över 250 miljoner Euro i över 13 länder. 

Mer information: www.kirchdorfer.eu 
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