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Vägjobb i Sverige och Safe At Site lanserar framtidens vägarbetsskydd 
 
Vägjobb i Sverige är sedan 2005 specialister på trafikanordningar vid vägarbeten. Safe At 
Site är ett nytt produktutvecklings- och produktionsbolag med mycket erfarenhet från lyckade 
utvecklingsprojekt inom säkerhet vid bygg- och vägarbetsplatser.  
Nu lanserar de båda företagen framtidens vägarbetsskydd tillsammans – ProGuard 
 
- Det är inte bara en ny produkt utan tre hela produktserier som kompletterar varandra, säger 
Vägjobbs vd Andreas Granath. Det är en fristående fordonsbarriär, ett staket för gång- och 
cykeltrafik samt en citybarriär. Produkterna kan användas tillsammans eller var och en för 
sig. Safe At Site har verkligen lyckats skapa nya lösningar för säkerhet vid alla typer av 
arbeten i trafikmiljö. 
 
Andreas och Safe At Sites vd Lars Boogh känner varandra sedan tidigare och lyfter fram det 
ömsesidiga förtroendet när företagen nu lanserar ProGuard-serien. 
 
- Vägjobb har varit med och bidragit med sina erfarenheter från etableringar och arbete med 
andra system. Vi har lyssnat och tagit till oss deras synpunkter i utvecklingsarbetet, det har 
bidragit till ProGuards användarvänlighet och funktionalitet. Vi har mycket erfarenhet sedan 
tidigare men det är alltid värdefullt med ett annat perspektiv, säger Lars. 
 
- I mina ögon är Safe At Site outstanding vad det gäller att tänka nytt och hitta nya egna 
lösningar, exempelvis är ProGuard City den första i sitt slag. En barriär och 
arbetsplatsinhägnad som är utvecklad och producerad för stadsmiljö med busshållplatser, 
parkeringar och utfarter som det ska bli väldigt roligt att lansera, säger Andreas Granath. 
 
- Vi har stort förtroende för Vägjobbs förmåga att nå ut på marknaden med våra produkter, 
berättar Lars Boogh. Vi känner att ProGuard-produkterna lever upp till vår ambition att 
förändra säkerhetsnivån vid bygg- och vägarbetsplatser. De är unika och uppfyller de nya 
och de kommande kravställningarna för skyddsanordningar. 
 
- Vägjobb och Safe At Site har en gemensam målbild med starkt fokus på säkerheten, 
praktiska funktioner och enkelhet i användandet. Vi tror att samarbetet kommer att gynna 
båda våra företag och vi ser fram emot marknadens reaktioner på de produkter vi nu 
lanserar, avslutar Andreas Granath och Lars Boogh. 
 
Vägjobb i Sverige lanserar nu: 
ProGuard City – En unik citybarriär för användning i stadsmiljö.  
ProGuard CB – En fristående fordonsbarriär i betong och stål i kapacitetsklass T3. 
ProGuard GC – Ett gång och cykelräcke utvecklat för att möta kraven i kommande standarden 
SS 7750-1. 
 
/Bifogad bild: Lars Boogh och Andreas Granath / 
Lars Boogh, Safe At Site och Andreas Granath, Vägjobb i Sverige slår ett slag för framtidens 
vägarbetsskydd. 
 
 
För frågor och mer information: 
Vägjobb i Sverige AB, Andreas Granath: 011-330 06 41, e-post andreas.granath@vagjobb.se 
Safe At Site AB, Lars Boogh: 063-554 11 81, e-post lars.boogh@safeatsite.com  
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Om Vägjobb i Sverige AB 
Vägjobb i Sverige finns i Stockholm, Göteborg och Örebro där företagets huvudkontor finns. 
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. 
 
Om Safe At Site AB 
Safe At Site är ett nytt företag med idéer grundade i gedigen erfarenhet från många års 
arbete inom säkerhet på byggarbetsplatser. Vision är att i grunden förändra säkerhetsnivån 
på bygg- och vägarbetsplatser för att undvika allvarliga olyckor. Detta genom att utveckla 
smarta produkter, lösningar och tjänster som enkelt säkrar bygg- och vägarbetsplatser och 
effektivt låter alla som befinner sig på plats arbeta tryggt. 
 


