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NÖDINGE. 34 miljarder 
kronor.

Så mycket satsas på 
infrastruktur i Västra 
Götalandsregionen 
fram till 2027.

Behovet av såväl 
grävmaskinister som 
anläggare är redan 
stort och kommer att 
växa.

På Komvux i Ale 
lägger man nu krut på 
lärlingsutbildningar 
inom branschen och i 
onsdags hölls en full-
späckad informations-
dag. 

Västra Götalandsregionen 
står inför flera omfattande 
infrastruktursprojekt som 

Lovande arbetsutsikter

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

sammanlagt beräknas kosta 
upp mot 34 miljarder kronor. 

Yrken inom anläggnings-
branschen ligger därför 
helt rätt i tiden, något som 
Komvux i Ale tagit med i 
beräkningen.

Just nu pågår en lärlings-
utbildning till förare av gräv-
maskiner och under våren 
kommer man även att starta 
en utbildning för vuxna inom 
anläggning, något som rek-
torn Inga-Lena Lindenau 
ser som ett stort plus. 

– Eftersom det bara finns 
tio platser vill vi försöka hitta 
de personer som verkligen 
är intresserade. Det bästa är 

om entreprenörerna själva 
kan rekommendera elever 
till utbildningen. Av de 
omkring 50 personer som vi 
utbildat hittills har alla utom 
två fått arbete. Med tanke 
på alla projekt som planeras 
kommer det att fattas hur 
mycket folk som helst. 

Tanken med lärlingsut-
bildningarna är att elev-
erna tidigt ska komma ut i 
arbetslivet. Efter genomförd 
grundutbildning innehåller 
veckorna fyra dagars prak-
tiskt arbete som varvas med 
en teoridag. 

– Att hitta entreprenörer 
som är villiga att ta emot 
dem ute på arbetsplatserna 
har inte varit några problem, 
tvärtom tar man chansen att 
rekrytera kompetent perso-
nal och några av eleverna har 
till och med fått jobb redan 
under utbildningens gång.

Lönsamma avtal
Grusgropen vid Kollanda 
Grus var under onsdagsför-
middagen en välbesökt plats. 
Såväl entreprenörer inom 
anläggningsbranschen som 
representanter från fackför-
bunden var med när elever 
från Komvux grävmaskinsut-
bildning visade upp sina fär-
digheter.

De 13 eleverna är inne på 
sin åttonde utbildningsvecka 
sedan starten i november 
och håller nu på att slussas 
ut på praktik, eller arbets-
platslärande som är den rätta 
benämningen. Sex av dem har 
redan hittat en plats.

Komvux har avtal med 
Göran och Arne Tilly som 
äger Kollanda Grus, om att 
få använda anläggningen som 
övningsplats. De hyr även ut 
maskiner, vilket gör att man 
kan hålla nere kostnaderna.

Informationsdagen fort-
satte under eftermiddagen i 
Ale gymnasiums matsal där 
Ann-Charlotte Pettersson 
från Maskinentreprenörerna 

och Per-Ove Andersson 
från SEKO berättade om 
Västsvenska infrastrukturpa-
ketet, som innefattar bland 
annat tågtunneln under 
Göteborg och omfattande 
utbyggnader av kollektiv- och 
biltrafiken i hela staden.

Även initiativtagaren och 
kursansvarige Tage Lind-
ström fanns på plats för att 
informera om utbildningen.

– Jag tycker att vi har hittat 
ett bra koncept och knutit 
användbara kontakter med 
företagen. Våra elever får 
göra skarpa jobb redan under 
utbildningen. Jag tror mycket 
på lärlingsutbildningarna och 
det är inte omöjligt att man 
kan starta upp fler även inom 
andra inriktningar. 

Till och med 2014 finns 
det statsbidrag att söka för 
lärlingsplatser för vuxna och 
Ale kommun tillsammans 
med Kungälv kommer att 
fortstätta söka.

På Ale gymnasium. Inga-Lena Lindenau, rektor, Tage Lindström, kursansvarig, Per-Ove An-
dersson, SEKO, Ann-Charlotte Pettersson, Maskinentreprenörerna, Nils Eriksson, lärare, 
Mikael Ekström, lärare.

– Fler grävmaskinsförare behövs när infraastrukturen växerstrukturen växer

Läraren Mikael Ekström var också på plats.
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INFRASTRUKTURPROJEKT I VÄSTRA GÖTALAND

Västsvenska paketet innehåller sats-
ningar för 34 miljarder kronor på kol-
lektivtrafik, järnvägar och vägar i 
Västsverige.
Några av satsningarna är: 
•  Västlänken. En järnvägstunnel med 

stationer under centrala Göteborg 
som innebär att tågen inte behöver 
vända på Göteborgs central, som de 
måste göra i dag, utan direkt kan gå 
vidare mot andra destinationer.  

• Kollektivtrafikinvesteringar 
•  Delfinansiering av Göta Älvbron – 

den viktigaste kollektivtrafikförbin-
delsen över älven. Den befintliga 
bron är i dåligt skick och en ersät-
tare behövs.   

•  Marieholmstunneln. En vägtun-
nel under Göta älv i Göteborg som 
ska avlasta trafiken i Tingstadstun-
neln och minska sårbarheten i älv-
förbindelserna. Marieholmstunneln 
är en fortsättning på den så kallade 
Partihallsförbindelsen som binder 
samman E20 och E45.

Källa: www.vgregion.se

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Henrik Börjesson, Göteborg, Sofia Svensson, Nygård, Flamur 
Musa, Partille och Leif Persson, Lerum tog sig en paus.
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