
Andreas Granath utsedd till ny vd för Vägjobb 
 
Vägjobb i Sverige är sedan 15 år specialister på trafikanordningar och de tjänster som krävs 
för trygga trafikmiljöer vid väg- och anläggningsarbeten. Nu ska Andreas Granath, ett välkänt 
namn i branschen, lyfta Vägjobb till nästa nivå. 
 
- Jag är glad över att kunna presentera Andreas Granath som ny vd, säger 
styrelseordförande Peter Laveson. Andreas är en erkänt duktig ledare och har en omfattande 
branscherfarenhet.  
 
Andreas Granath kommer senast från en roll som Affärsområdeschef på ATA och har 
tidigare varit Sverigechef för NCC ViaSafe. 
 
– Jag är hedrad över att få ta över som vd och att få leda ett företag med så stor kompetens 
och så stor potential. Det finns en stark anda i företaget och tillsammans med mina nya 
medarbetare finns alla möjligheter att stärka Vägjobbs position på marknaden, säger 
Andreas Granath. 
 
- Jag är rak och tydlig i mitt ledarskap och siktar på att driva igenom förändringar som ger ett 
ännu större kundfokus, berättar Andreas. Vi sätter nu en ny starkare organisation och ser 
över våra interna processer för att Vägjobb ska bli en ännu bättre leverantör. 
 
Andreas ersätter Emil Hedin Hårdänge som startade Vägjobb 2005. Emil kommer att 
fortsätta att stötta Vägjobb och kvarstår även som delägare i företaget som sedan 2018 ägs 
till 90,1% av Svevik Industri AB. 
 
/Bifogad bild: Andreas Granath vd Vägjobb/ 
Andreas Granath, ny vd på Vägjobb i Sverige ser fram emot ett spännande 2021. 
/Bifogad bild: Andreas Granath med medarbetare/ 
Andreas Granath, ny vd på Vägjobb hyllar medarbetarnas kompetens och engagemang. 
 
För frågor och mer information: 
Vägjobb i Sverige AB, Peter Laveson, Styrelseordförande, 0704-33 99 99 

Vägjobb i Sverige AB, Andreas Granath, VD, 011-330 06 41, e-post 
andreas.granath@vagjobb.se 

 

Om Vägjobb i Sverige AB 
Vägjobb i Sverige har sitt huvudkontor i Örebro, med depåer även i Stockholm och Göteborg. 
Vägjobb är specialister på trygga trafik- och arbetsmiljöer vid väg- och anläggningsarbeten. 
Bolaget tillhandahåller tjänster som etablering och avstängning av vägarbetsplatser, 
upprättande av TA-planer, trafikstyrning med trafikvakt och lotsbil, skydd med TMA-fordon 
och utbildning i Trafikverkets kravkurser. Vägjobb tar ett helhetsansvar där man hyr ut och 
säljer trafikanordningsmaterial som skyddar trafikanter och arbetare. 


