
Längs järnvägen växer jobben fram



Järnvägskapaciteten till Göteborg är en 
nationell angelägenhet
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Stark konjunktur!

Vi är inte förvånande!

Kommer fortsätta 

några år till!



Volvobolagen slår nya rekord
Gemensam omsättning på 680 mrd kr

Motsvarar

• Electrolux

• AtlasCopco

• Sandvik

• Scania

• SSAB

• Boliden

• SAS

• NCC

tillsammans

Rekord!

250 mrd kr
432 mrd kr, nytt rekord!

Sveriges största företag



Kompetensförsörjning största utmaningen 

anläggningsarbetare, betongarbetare, byggnadsplåtslagare, 

civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning, golvläggare, 

murare, målare, ställningsbyggare, takmontörer, träarbetare 

och snickare, vvs-montörer,  apotekare, arbetsterapeuter, 

barnmorskor, biomedicinska analytiker, biståndsbedömare, 

fysioterapeuter, kuratorer, sjuksköterskor (samtliga 

inriktningar), läkare, personliga assistenter, psykologer, 

socialsekreterare, specialistsjuksköterskor, tandläkare, 

tandsköterskor och undersköterskor, förare av jordbruks-

och skogsmaskiner, lantmästare, skogsarbetare, skogsmästare, 

trädgårdsanläggare, uppfödare och skötare av lantbrukets 

husdjur, montörer av elektrisk och elektronisk utrustning, 

processoperatörer inom stål- och metallverk, smeder, 

svetsare, tunnplåtslagare, verktygsmakare

arkitekter och lantmätare, ingenjörsyrken inom 

elektroteknik, kemi och kemiteknik, logistik, 

maskinteknik, drifttekniker, fastighetsförvaltare, 

kemister, laboratorieingenjörer, miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer, mjukvaru- och 

systemutvecklare, nätverks- och systemtekniker, 

supporttekniker, systemanalytiker och it-arkitekter, 

systemtestare och testledare, tandtekniker och 

ortopedingenjörer, bartendrar, företagssäljare, kockar, 

kriminalvårdare, kundtjänstpersonal, inköpare och 

upphandlare, poliser, saneringsarbetare, servitörer, 

soldater och väktare, CNC-operatörer, 

fordonsmekaniker, fordonsmontörer, lackerare och 

industrimålare, maskinoperatörer (flera inriktningar), 

maskinställare, 

Källa: Arbetsförmedlingen okt 2019

Bristyrken i Västsverige:



Trollhättan klarade SAAB:s 
konkurs!
Tack vare väg och 

järnväg.

Ökning, inpendlare från Göteborg 

(2011-2017):

• Trollhättan: +14%

• Uddevalla: +6%

Prisutveckling fastigheter kr/kvm (2011-

2018):

• Trollhättan: +160%

• Uddevalla: +115%



Vi behöver en större 
arbetsmarknadsregion!
- Lättare för företagen att hitta rätt kompetens

- Lättare för arbetssökande att hitta ett intressant jobb

- Högre sysselsättning

- Högre tillväxt

- Fler branscher och mindre sårbart för konjunkturcykler



Storstadsregion:

Göteborg

Stora regioner:

Skövde

Borås

Trollhättan-Vänersborg

Medelstora regioner:

Lidköping-Götene

Små regioner:

Bengtsfors-Dals-Ed

Strömstad

Säffle-Åmål
Källa: Västragötalandsregionens bearbetning av data från SCB



2 av 5 järnvägar till Göteborg 
påminner om museijärnvägar

Gräfsnäs –Anten (bild)  – 30 km/h

Göteborg - Borås – 61 km/h

Malmö – Helsingborg – 115 km/h

Stockholm – Uppsala - 140 km/h

Borås

Uddevalla

Varberg

Trollhättan 

Skövde



     

           

             

          

           

             

              

           

             



Tåget halkar efter mellan Oslo och 

Göteborg

Trafikslag Minsta restid (h)

Bil 2:50

Buss 3:20

Tåg 3:57

Trafikslag Gränspassager per dygn (Svinesund / Kornsjö)

Lastbil 2500

Tåg (gods) 1,5



Utred mest lämpliga sträckning för en 
dubbelspårig järnväg Göteborg – Oslo 
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Kostnadsutvecklingen ett hot
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TILLSAMMANS GÖR VI 

VÄSTSVERIGE STARKARE

Bohusläns klippor


