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ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

Johan Woxenius: Svenska företag klarar och vill ha 
hårda miljökrav, de står för kvalitetstransporter!

Framtidsbranschen 
att vara stolt över
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KOLLEKTIVTRAFIK

Rusta kollektiv-
trafi ken inför 
framtidens krav
Göteborgsregionen befin-
ner sig i en stark tillväxt-
fas, vilket ställer ökade 
krav på kollektivtrafiken. 

Projektet “Målbild 2035 för 
stadstrafikens stomnät i Gö-
teborg, Mölndal och Partille” 
är ett projekt där Partille kom-
mun, Mölndal stad, Göteborgs 
stad och Västra Götalandsregio-
nen tillsammans med Västtrafi k 
samverkar kring en gemensam 
målbild kring hur kollektivtra-
fi kresandet förväntas utvecklas 
fram till år 2035.

Målbilden ska presentera 
strategier kring hur kollektiv-
trafi ksystemet behöver utveck-
las i Göteborg, Mölndal och Par-
tille. Arbetet med målbilden på-
går just nu, den ska bland annat 
besvara frågor om vad som be-
höver göras för att möta ett ökat 
kollektivtrafi kresande, hur kol-
lektivtrafi ken kan bli mer kon-
kurrenskraftig och hur den kan 
attrahera fl er resenärer i fram-
tiden, med fokus på spårvagn, 
stombuss och expressbuss. 

Underlag för framtiden
Tanken är att den gemensamma 
målbilden ska fungera som ett 
underlag för Västra Götalands-
regionens trafikförsörjnings-
program och infrastrukturpla-
nering. Under de senaste åren 
har resandet i stadstrafiken 
ökat kraftigt. Bara under 2013 
ökade resandet med 8 procent. 
Trängsel skattinförandet har 
 bidragit till ökningen, liksom en 
ökad punktlighet, kortare restid 
och ett utökat kollektivtrafi kut-
bud. Göteborgs Stad har bjudit in 
till en hearing där allmänheten 
kan presentera sina förslag på 
hur framtidens kollektivtrafi k 
bör utformas.

ANNIKA WIHLBORG

redaktionen@mediaplanet.com

Läs mer om transportkorridoren på www.baltic-link.se

Konkurrens om 
framtidens arbetskraft

Företag konkurrerar inte bara om kunder utan även 
om arbetskraft. Branschen måste ta samhällsansvar och få 
ungdomen att välja karriärer inom transport och logistik!

J
ag blev glad härom-
dagen. Av TV-reklam! 
Det var Skanska som 
inte vände sig till kun-
derna utan beskrev sin 
betydelse för det  goda 
samhället och att de 

behöver rekrytera experter. De 
har insett att framtidens marknad 
kräver samhällsansvar och ser inte 
kvalifi cerade arbetssökande som 
en självklarhet.

Svenskarnas ålder
Enligt SCB är 122 000  svenskar 
65 år, hela 140 000 23 år, 123 000 
19 år men bara 98 000 är 14 år. 
 Pensionsavgångar och tillskott 
 efter högskola och gymnasium 
 påverkar arbetsmarknaden di-
rekt, men den stora utmaning-
en är att locka 14-åringarna som 
nu väljer utbildningsväg. Och det 
fi nns 43 procent fl er 23-åringar än 

14-åringar! Morfar ville bli lokfö-
rare,  sjökapten eller pilot men hur 
får vi nutidens ungdomar att vilja 
bli lastbilschauff ör, lagerförman, 
 logistikutvecklare och våga  starta 
företag? Vad lockar kvinnorna och 
de som nyligen blivit svenskar till 
branschen? Vad får dem att  stanna?

Ungdomar är kräsna
Jag vet att transport- och logistik-
branschen har  mycket att  erbjuda 
men ungdomarna är  kräsna och 
påverkas förstås av  media,  nätet 
och kompisar.  Sveriges Redare-
förening lockade ungdomar med 
en föredömlig  isbrytarturné, 
men en  besökare sa: ”På er hem-
sida  läser jag om  ekonomisk kris 
och utfl aggning så varför skall jag 
 satsa på detta  yrke?” Vi  måste sluta 
 tala om  utländska  chauff örer som 
 kriminella och  striktare utsläpps-
krav och  bristande  infrastruktur 

som hot! Istället kan vi  sprida 
 bilden att branschen  behövs för 
Sveriges  välfärd och att vi är  stolta 
över den! Om Skanska  bygger 
skelett och blodådror står vi för 
 hjärtat och det pulserande blo-
det! Att  Sverige  vunnit enormt på 
 globaliseringen och transporter 
har gjort det  möjligt!

Plats finns
Transporter står förvisso för en 
stor och ökande andel av resurs-
förbrukning och utsläpp, men vi 
förbättrar oss och transporter har 
gjort att andra branscher kun-
nat eff ektivisera. Svenska företag 
 klarar och vill ha hårda miljökrav, 
de står för  kvalitetstransporter! 
Vi vill lämna en ekonomi som 
tär på jordens ”balansräkning” 
från  september till  december. 
 Inget  företag kan överleva så! Vi 
kan  berätta att  branschen har 

plats även för unga och  praktiskt 
inriktade, erbjuder  roliga och 
 intressanta jobb och lysande 
karriär vägar för de duktiga och 
 fl itiga! Vi är redo för en resurs-
effektiv delningsekonomi – att 
samordna resurser är ju logisti-
kerns levebröd!

Framtidens bransch
Företag: eff ektivisera och ta sam-
hällsansvar, lyft fram det goda i 
branschen och anställ de duktiga 
nu!

Ungdomar: transport och 
 logistik är en framtidsbransch att 
vara stolt över, så välj utbildningar 
som tar er dit! Ni behövs!

Johan Woxenius
Yrke: Professor i sjöfartslogistik på Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet.
Aktuell med: Forskar om effektiva och hållbara 
 transporter där fl era trafi kslag samverkar.

infrastruktursverige.se
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