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+25 000

Vi bygger för framtiden 
och för ett närmare Sverige

Varje år ökar befolkningen i Västsverige med 25 000 invånare.
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Många arenor och projekt
Några exempel

• Nätverket social hållbar transportplanering

• Branschsamarbetet Människan i infrastrukturmiljöer

• Forskning för att förstå barriärers effekt

• Forskning kring urbana stationssamhällen

• Arena för transporteffektiv stadsmiljö

• Regeringsuppdrag Mobilitet som tjänst

• ITS – intelligenta transportsystem

• Shift2Rail – ett gemensamt europeiskt järrnvägssystem

• CLOSER

• Stationär laddinfrastruktur

• Elektrifiering av tunga transporter

• Digitalisering av vägtransportsystemet

• Längre, tyngre och större tåg

• …

• …
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2021-03-168

Framtidens klimatkrav 
redan idag -
pilotprojekt

E45 Tösse-Åmål

Jämställdhetsbonus 
bas jvg Västkustbanan 

Väst



2021-03-169

E45, Ånimskog–Åmål, mötesfri landsväg
Trafikverket bygger om E45, Ånimskog–Åmål, till mötesfri landsväg. Detta för att öka 

trafiksäkerheten på vägen.

Etapp 2, Tösse–Åmål   - Klimatpilot

I sista etappen bygger vi om mellan Tösse och Åmål. Totalentreprenaden innefattar breddning av 

väg till 2+1 väg, samt byggande av gång- och cykelväg inklusive bro mellan Tösse och södra 

infarten till Åmål. 

Framtidens klimatkrav redan idag

Målet är att nå längre i klimatarbetet i vår upphandling av totalentreprenad. Vi vill minska utsläppen 

av klimatgaser med 50% jämfört med 2015 års nivå. Projektet har nu fått byggstartsbeslut från 

regeringen för perioden 2021-2023 och målsättningen är att annonsera upphandling av 

entreprenaden under 2021.

Om projektet



Jämställdhetsbonus i Basunderhåll järnväg 
Väskustbanan väst
Sysselsättningskrav i kontraktet

5 krav på anställning (12 mån)

2 krav på praktik (6 mån)

2 bonus för anställning (12 mån)

2 bonus för praktik (6 mån)

Ersättning utgår för bonusplatser 

1 x 240 000 SEK (anställning)

1 x 60 000 SEK (praktik)

10

Jämställdhetsbonus för samtliga 11 platser

1 x 120 000 SEK (anställning)

1 x 30 000 SEK (praktik)

(Notera att ingen jämställdhetsbonus utgår 

om kvinnorna exempelvis har städat på 

projektkontoret och att dessa 

arbetsuppgifter vanligtvis utförs av kvinnor 

i entreprenörens organisation.)

Annonsering Mars 2021

Kontrakts start April 2023


