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Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Västlänken

Västlänken är en tåg tunnel under 

centrala Göteborg med tre underjor-

diska pendelstationer vid Central   sta-

ti onen, Korsvägen och Haga. Med 

Västlänken, den enskilt största 

satsningen för utbyggd kollektivtrafik, 

binds pendel tågs linjerna i Västsverige 

ihop till ett samman hängande system. 

Tågtrafiken kan bli tätare och res- 

 tiderna kortare. Fler pendlare kan 

resa utan byte.

Ökad järnvägskapacitet ger fler 

möjlighet att bo där man trivs och 

ändå kunna ta sig till arbete eller 

studier med olika färdsätt.

Trängselskatt

Syftet med trängselskatten är att öka 

framkomligheten, förbättra miljön 

och att delfinansiera 14 miljarder av 

de 34 miljarder som Västsvenska 

paketet beräknas kosta. Staten står 

för 17 miljarder, resten finansieras 

lokalt och regionalt.

Och mycket mer

I Västsvenska paketet ingår också 

mängder av mindre projekt som ska 

förbättra vår vardag. Hit hör en ny 

pendeltågstation i Gamlestaden, mer 

trafik- och restidsinformation, nya 

cykel banor, cykelparkeringar, ytter- 

ligare körfält för biltrafiken, buller- 

skydd, rondeller samt hållplatser.

Ny Götaälvbro

Götaälvbron är i så dåligt skick att 

den måste bytas ut mot en ny.  

Den nya bron blir öppningsbar, ger 

plats för mer kollektivtrafik och blir 

cykelvänligare.

Marieholmstunneln

Varje vardag passerar drygt 120 000 

fordon genom Tingstadstunneln.  

Får ett fordon stopp blir det snabbt 

långa köer. Därför bygger vi Marie-

holmstunneln som komplement och 

avlastning.

Detta innehåller  
Västsvenska paketet

Förbättrad framkomlighet

Västsvenska paketet innehåller 55 

kilometer nya busskörfält för att 

skapa bättre framkomlighet. 

Byggandet pågår för fullt och många 

busskörfält är redan klara. För att 

göra kollektivtrafiken lät tillgänglig 

och minska den totala restiden 

byggs pendelparkeringar för bilar 

och cyklar längs pendelstråken.  

Nya knut punkter byggs där pendlare 

från hela Väst sverige smidigt kan 

byta mellan tåg, spårvagn och buss. 

Perrongerna förlängs så att de på 

sikt kan ta emot längre tåg för fler 

resenärer. 

Västsvenska paketet är satsningar 

som görs på vägar och järnvägar för 

tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och 

bilar fram till cirka 2028 för att 

Västsverige ska utvecklas på ett 

hållbart sätt. 
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Årtionden av eftersatt 
järnvägsunderhåll
Inga-Lill, det är helt 

riktigt att det har varit 
en långdragen process 

kring utbyggnad av både 
vägen och järnvägen mellan 
Göteborg och Trollhättan. 

Det går ju alltid att gå till-
baka i historien och se vilka 
beslut som olika regeringar 
har fattat. Men faktum kvar-
står att när nu utbyggnaden 
av 7,5 mil fyrfältsväg och 
dubbelspårig järnväg mellan 
Göteborg och Trollhät-
tan invigs den 9 december 
har Alliansregeringen styrt 
Sverige sedan 2006 och varit 
ansvarig för finansieringen 
av infrastruktur. 

Sedan är vi helt överens 
om att det är viktigt att full-
följa utbyggnaden av ny väg i 

Göta och Torpabron. 
I det sammanhanget är 

det naturligtvis glädjande att 
Alliansregeringens historiskt 
stora statliga satsning på 417 
miljarder för infrastruktur 
för tiden 2010 till 2021 nu 
följs upp med en höjning 
av anslagsnivån, så att sats-
ningen för den nya planperi-
oden 2014 till 2025 ligger på 
522 miljarder. Det motsvarar 
en ambitionshöjning med 
20% i jämförbara priser. 

Mycket fokus ligger på 
årtionden av eftersatt järn-
vägsunderhåll, men det finns 
också utrymme för nyin-
vesteringar både på väg och 
järnväg. 

Rose-Marie Fihn (FP)

Kommentar till Inga-Lill Andersson (S)

ALE. Arbetslöshe-
ten håller sig relativt 
oförändrad, även om 
den gått upp något den 
senaste månaden. 

På Arbetsmarknads-
enheten – AME fortsät-
ter projekten för att 
minska ungdomsar-
betslösheten. 

Arbetslösheten i Ale ligger 
under riksgenomsnittet, både 
för ungdomar och räknat på 
alla i åldern 16-64 år. 

Ungdomsarbetslösheten 
är 16,7 procent, vilket kan 
jämföras med 18,6 i hela 
riket. Lilla Edet har stigit 
från 16,4 till 17,2, vilket är 
näst högst av jämförelsekom-
munerna efter Alingsås som 
landar på 18,1 procent i okto-
ber. Kungälv har 9,5 procent 
arbetslösa ungdomar, Lerum 
11,3 och Göteborg 16,6. 

Just nu pågår EU-pro-

jektet IT-piloterna i Ale 
kommun, som syftar till att 
få fler ungdomar till äldre-
omsorgen.

– Det går ut på att 
låta arbetssökande ungdomar 
lära de äldre om IT. Förhopp-
ningen är att de till exempel 
ska kunna göra bankären-
den på nätet eller prata med 
anhöriga via Skype. Tanken 
är sedan att ungdomarna ska 
få en anställning inom äldre-
omsorgen i tre månader och 
då arbeta för att höja kom-
petensen hos personalen, 
samtidigt som man får egna 
erfarenheter som underlättar 
i jobbsökandet, berättar Sara 
Mellbin, ungdomshandläg-
gare på AME. 

Nästa omgång av IT-
piloterna drar igång den 14 
januari och ansökan görs på 
Arbetsförmedlingen. 

JOHANNA ROOS

FAKTA
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i oktober 2012 i % (september 
månad inom parantes)
Kungälv: 9,5 (8,9) 
Lerum: 11,3 (12,3)
Ale: 16,7 (16,3)
Lilla Edet: 17,2 (16,4)
Alingsås: 18,1 (18,7)
Göteborg: 16,6 (16,1)
Hela riket: 18,6 (18,5)

Alla arbetslösa (16-64 år) i okto-
ber 2012 i % (september månad 
inom parantes)
Kungälv: 3,9 (3,9) 
Lerum: 3, 6 (3,7)
Ale: 6,0 (5,8)
Lilla Edet: 8,0 (7,5)
Alingsås: 7,4 (7,3)
Göteborg: 9,5 (9,4)
Hela riket: 8,5 (8,4)

IT-piloterna fortsätter
– Satsning för att minska 
ungdomsarbetslösheten


