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Svevik Industri förvärvar Vägjobb 
 
Vägjobb i Sverige är ett framgångsrikt företag inom trafikanordningar och tjänster för trygga 
trafikmiljöer vid arbeten i trafikmiljö. I syfte att stärka och vidareutveckla företaget går nu 
Svevik Industri in som huvudägare. 
 
Vägjobb har sedan starten 2005 ägts och drivits av Emil Hedin Hårdänge som kvarstår som 
VD och delägare i företaget som 2017 omsatte ca 75 Mkr.  
 
– Vi har haft en väldigt god utveckling i många år och även 2018 har börjat mycket starkt. Vi 
har nyligen flyttat till större lokaler i Stockholm och även öppnat en depå i Göteborg. Med 
Svevik Industri i ryggen känns framtiden väldigt spännande, berättar Emil Hedin Hårdänge.  
 
– Vi är väldigt glada över förvärvet av Vägjobb i Sverige AB, ett bolag som med dess 
entreprenöriella kultur, högkvalitativa leveranser och starka strukturkapital över tid har 
etablerat sig som en stark utmanare på en växande marknad, säger Peter Laveson, VD på 
Svevik Industri AB. 
 
– Vi fick tidigt ett förtroende för personerna bakom Svevik Industri AB, säger Emil Hedin 
Hårdänge på Vägjobb, jag känner att deras filosofi, kompetenser och framtidsplaner, rimmar 
väl med hur vi vill utveckla verksamheten vidare. Det är ”business as usual”, men med ny 
energi. 
 
/Bifogad bild/ 
Peter Laveson, Svevik Industri tillsammans med Emil Hedin Hårdänge, Vägjobb i Sverige. 
 
 
För frågor och mer information: 
Vägjobb i Sverige AB, Emil Hedin Hårdänge: 010-499 25 61, e-post e.h@vagjobb.se 
Svevik Industri AB, VD Peter Laveson: 0704-339999, e-post peter.laveson@svevikindustri.se  
 
 
Om Vägjobb i Sverige AB 
Vägjobb i Sverige arbetar för att skapa 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. 
 
Om Svevik Industri AB 
Svevik Industri AB är ett svenskt bolag som startats av en grupp personer med stort intresse 
och passion för investeringar, företagsutveckling och aktivt ägande. Affärsidén är att 
förvärva, utveckla och förvalta mindre till medelstora nordiska, men inledningsvis 
företrädesvis svenska, bolag och äga dessa med en evig horisont. 
 


