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SAMMANFATTNING
Trafikverket har i uppdrag att planera och genomföra byggnationen av nya stambanor
mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Inom planperioden 2018–2029 är
utbyggnad planerad för tre delsträckor - Ostlänken, Göteborg–Borås och Hässleholm–
Lund. Att planera och genomföra nya stambanor är en lång och komplex process som
involverar många olika aktörer. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för och leder
arbetet. I arbetet är också andra myndigheter involverade, såsom Lantmäteriet,
Transportstyrelsen, SGU och Mark- och miljödomstolen samt kommuner, länsstyrelser,
konsulter och entreprenörer.
Ramboll har analyserat risker kopplat till resurs- och arbetskraftstillgången för de nya
stambanorna. Flera rapporter har under senare år pekat på risken att tillgången på
arbetskraft inte kommer räcka för att planera och genomföra de nya stambanorna. Dessa
rapporter har varit avgränsade, antingen till en viss delsträcka, en viss yrkesgrupp eller en
enskild aktör. I denna rapport tar vi ett helhetsgrepp på risker kopplade till resurs- och
kompetensbrist när det gäller planering och genomförande av nya stambanor. Detta
innefattar alla delsträckor, alla yrkesgrupper och alla aktörer – Trafikverket och andra
myndigheter, konsulter och entreprenörer, kommuner och länsstyrelser.
Vi bedömer även hur mycket arbetskraft som krävs för att planera och genomföra de
nya stambanorna, och hur tillgången på arbetskraft kommer se ut. Vi har skattat den
arbetskraft som Trafikverket och de upphandlade konsulterna och entreprenörerna
behöver baserat på en budget om 230 miljarder kronor för hela systemet. Övriga aktörer
som länsstyrelser, kommuner och myndigheten har redovisat egna skattningar som vi har
tagit med i den totala behovsskattningen. Vi har prognosticerat utbudet av arbetskraft
främst baserat på underlag från SCB och Arbetsförmedlingen.
För att planera och genomföra nya stambanor beräknar vi att det krävs cirka 150 000
årsarbetskrafter fram till och med år 2040, givet att budgeten för nya stambanor blir
cirka 230 miljarder kronor. Ostlänken är den delsträcka, utifrån en för analysen antagen
etappindelning, som kräver mest arbetskraft, följt av Linköping–Jönköping och Värnamo–
Hässleholm. Entreprenörerna är den aktör som behöver mest arbetskraft. De största
yrkesgrupperna sett till antal är anläggningsmaskinförare, anläggningsarbetare och
lastbilsförare. I princip alla aktörer har ett stort behov av ingenjörer och civilingenjörer inom
bygg och anläggning. Trafikverket behöver också ett stort antal civilingenjörer inom
logistik och produktionsplanering, samt systemtestare och testledare. Kommunerna
behöver ett stort antal planeringsarkitekter, och länsstyrelserna kommer att behöva
många arkeologer.
Det går att identifiera den kompetens- och resursbrist som kan uppstå när Trafikverket
planerar och genomför de nya stambanorna på olika sätt. Flera olika faktorer har spelat
in när vi bedömt om och när en resurs- och kompetensbrist sannolikt uppstår. Dels utgår
vår bedömning från prognoser över exempelvis hur många som utexamineras och
förväntade pensionsavgångar inom berörda yrkesgrupper. Dels utgår vi ifrån
arbetsgivarnas bedömningar av vilka yrkesgrupper som de uppfattar kommer vara svåra
att rekrytera i framtiden. I vår analys bedömer vi även om en väldigt hög andel verksamma
inom en enskild yrkesgrupp krävs under en begränsad period, vilket skulle kunna bli ett
problem. Avslutningsvis har det varit avgörande att utgå ifrån hur arbetsmarknaden
fungerar för berörda yrken. Inom somliga yrkesgrupper finns det goda möjligheter att
möta en resursbrist genom att tillföra kompetens från utländska aktörer, medan detta är
omöjligt för andra yrkesgrupper. För somliga yrken gäller bristen främst erfaren personal
och inte antalet verksamma inom yrkesgruppen som sådan. Samtliga faktorer har vägts
samman för att identifiera de bristyrken som redovisas i analysen.

Rambolls analys visar att det kommer uppstå resurs- och kompetensbrister inom flera
yrkesgrupper under planeringen och genomförandet av nya stambanor. I vissa fall
kommer bristerna att vara ganska stora. Vi baserar denna prognos i första hand på de
kvantitativa analyserna som vi har utfört inom ramen för denna rapport. Dessa visar att
det under de kommande 20 åren kommer finnas brist på personal inom ett stort antal
yrken i Sverige som påverkar både planeringen och genomförandet av nya stambanor. I
de intervjuer som Ramboll genomfört är det övergripande resultatet att de vi intervjuat
håller med om att det kommer bli brist på personal inom de yrken som Ramboll identifierat
som bristyrken. Resultat ligger också i linje med tidigare studier. Att det kommer saknas
arbetskraft inom flera yrkesgrupper är i sig inget förvånansvärt. Om det inte vore så för
den största infrastrukturinvesteringen i modern tid skulle Sverige sannolikt tidigare haft ett
betydande överskott av exempelvis järnvägsspecifik kompetens. Det som är värt att lyfta
är snarare att det redan i dagsläget saknas arbetskraft inom berörda yrkesgrupper, även
innan de nya stambanorna ska planeras och genomföras.
Vi identifierar stora svårigheter att matcha utbud och efterfrågan för flera yrkesgrupper.
·

·

·

·

I det förberedande arbetet av nya stambanor identifieras arkeologer och lantmätare
som stora bristyrken. Vi uppskattar att 20 procent av de yrkesverksamma
lantmätarna kommer att behövas. För arkeologer beräknas bristen kunna bli mycket
stor. Under de mest intensiva åren – då det krävs som flest arkeologer – kommer det
krävas att uppemot 100 procent av yrkesgruppen arbetar med de nya stambanorna
för att arbetskraftsbehovet ska täckas. Det är nästan omöjligt att rekrytera dessa yrken
ifrån utlandet. Båda yrkesgrupperna är för det mesta relativt platsbundna, vilket gör
att arbetsmarknaden blir geografiskt begränsad. Vi ser att det kommer råda en
generell brist på lantmätare i Sverige fram till år 2040. Ramboll bedömer
sammanfattningsvis att det finns stora risker kopplat till resurstillsättningen av dessa
två yrkesgrupper.
Inom anläggningsarbete och banunderbyggnad finns många bristyrken, men
riskerna kan ofta hanteras. Det finns en allmän brist på resurser och erfaren
kompetens
inom
anläggningsyrken
såsom
träarbetare,
betongarbetare,
anläggningsarbetare, installations- och serviceelektriker och maskinoperatörer.
Inflödet av ny kompetens via utbildningssystemet är i regel lågt för dessa
yrkesgrupper. Men det går i viss utsträckning att hantera denna brist genom att
använda internationell arbetskraft.
Inom järnvägsteknik och installation råder det stora brister som är svåra att hantera,
och dessa brister kommer fortsätta finnas. BEST-yrkena (bantekniker, spårsvetsare,
el-, signal- och teletekniker) har identifierats som bristyrken i tidigare rapporter, och
det gör även vi i denna rapport. För spårsvetsare, signal-, el- och teletekniker kommer
bristen vara särskilt stor. Mycket av den matchningsproblematik de vi intervjuat lyfter,
som nämns i andra rapporter, och i Rambolls analys, utgår ifrån en situation med
exceptionellt höga infrastrukturinvesteringar samtidigt som inflödet av ny kompetens
via utbildningssystemet är lågt och det finns en relativt stor andel äldre medarbetare
inom de berörda yrkesgrupperna. Det finns också en begränsad tradition av att ta in
utländska aktörer inom de järnvägsspecifika yrkena, och en stor andel av dessa
resurser är uppbundna i löpande underhållsarbete av järnvägen.
Projektledare är ett bristyrke för alla aktörer. Yrket projektledare faller inte under
någon formell utbildnings- eller yrkeskategori, och inom begreppet ryms olika
efterfrågade kompetenser. Gemensamt är att det krävs en lång yrkeserfarenhet, och
en god förmåga att samordna. För yrkesgruppen som helhet råder det idag en brist,
och det finns inga tecken på att bristen kommer minska. Kravet på lång och relevant
erfarenhet för yrket gör att det blir extra svårt att hitta personal, och det gör att det
kan ta lång tid att förvärva rätt kompetenser. Det finns små möjligheter att använda
sig av internationell arbetskraft. Den utbildningsbakgrund som aktörerna söker för sina
projektledare är ofta civil- eller högskoleingenjörer inom bygg och anläggning, vilket
är yrkesgrupper där vi förväntar oss ett generellt underskott av arbetskraft.

Hanteringen av brister i arbetskraftsutbud skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper. För i
princip samtliga identifierade bristyrken kommer det bli oerhört svårt att möta behovet av
arbetskraft både för banunder- och banöverbyggnadsarbetet för stambanorna genom att
öka antalet utbildningsplatser i Sverige. Detta har flera orsaker. Det finns exempelvis
bristande incitament för kommunerna att anordna relevanta vuxenutbildningar, det är lågt
söktryck på flera nivåer samt en avsaknad av mandat att påverka utbudet av utbildningar
på högskolenivå. För flera av de yrkesgrupper som behövs för anläggningsarbeten och
banunderbyggnad kommer det att krävas stora tillskott av kompetens och resurser från
andra länder för att fylla behoven. Detsamma gäller för allt fler yrken som rör
järnvägsteknik och installation. Inom Sverige kommer det vara nödvändigt att omskola
personal till bland annat järnvägsspecifika yrken exempelvis via den kommunala
vuxenutbildningen eller genom validering.
Vi ser att konkurrensen om järnvägsspecifik kompetens i Europa sannolikt kommer öka.
Många aktörer litar på utländska aktörer för att matcha utbudet och efterfrågan på
kompetens och resurser inom flera yrkesgrupper. Även om vi inte djupstuderat frågan
inom ramen för denna studie så ser vi att konkurrensen om järnvägsspecifik kompetens
kommer öka som följd av de exceptionellt stora infrastrukturprojekt som nu planeras eller
genomförs både i våra grannländer och i övriga Europa.
Konsekvenserna av bristen på arbetskraft kommer med stor sannolikhet bli (1)
förseningar, (2) ökade kostnader, (3) icke ideala lösningar och/eller (4) nedprioritering
av annan verksamhet.
(1) Förseningar. En brist på resurser och kompetens kan resultera i förseningar av olika
anledningar. Bristen på lantmätare och markförhandlare kan exempelvis leda till att
beslut om marktilldelning försenas. Förseningar kan även uppstå om det inte går att
genomföra det arkeologiska utredningsarbetet enligt plan, vilket i så fall stannar upp
byggnationen inom det berörda området. Det kan även uppstå förseningar till följd av
att entreprenörerna bedömer att de inte kan få tag på tillräcklig kompetens för
banunder- och banöverbyggnadsarbeten. Detta kan leda till att entreprenörer väljer
att avstå från enskilda upphandlingar, vilket i sin tur kan leda till att Trafikverket
behöver göra om och anpassa upphandlingarna.
(2) Kostnadsökningar. Konkurrensen om arbetskraft inom en enskild yrkesgrupp leder
till att individer inom berörda bristyrken kan kräva högre ersättning, vilket leder till
ökade kostnader. Förseningarna kan också leda till kostnadsökningar på grund av att
de variabla kostnaderna löper under längre tid, som exempelvis kostnader för
arbetskraft och hyrkostnader för maskiner och lokaler.
(3) Icke ideala lösningar. Brister på rätt kompetenser kan leda till att lösningar
genomförs som inte är de mest ideala. Detta handlar inte om själva stambanans
driftsäkerhet, utan snarare de lösningar som väljs och hur de påverkar annan
stadsplanering och exploatering. Exempelvis kan en brist på erfarna projektledare hos
de kommuner där stambanorna passerar en stad leda till att kommunikationen med
Trafikverket blir lidande, vilket i sin tur kan leda till lösningar som inte är ideala för
kommunen från ett stadsplaneringsperspektiv.
(4) Nedprioritering av annan verksamhet. För kommuner kan exempelvis bristen på
lantmätare leda till en fråga om kommunen ska prioritera att tilldela resurser till att
hantera de nya stambanorna på bekostnad av att hantera övriga markfrågor som rör
exempelvis bostadsbyggande. För BEST-yrkena, som idag i första hand är sysselsatta
med att underhålla den befintliga järnvägen, kan det bli konkurrens om deras tjänster
mellan att underhålla den befintliga järnvägen och att bygga de nya stambanorna.
Sammantaget visar Rambolls analys på stora utmaningar med att säkerställa resurs- och
kompetensförsörjningen när det gäller att planera och genomföra de nya stambanorna. De
förväntade konsekvenserna av denna kompetens- och resursbrist kommer att kräva
insatser både på strukturell nivå när det gäller utbildningssystemets innehåll och
dimensionering, liksom i hur delar av genomförandet organiseras och användandet av nya
tekniska lösningar för att minska resursbehovet.
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1. INLEDNING
Nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö
Trafikverket har i uppdrag att bygga nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och StockholmMalmö. Uppdraget utgår från regeringens fastställelsebeslut, nationell plan 2018-2029 att nya
stambanor ska byggas ut och i den takt ekonomin tillåter, det vill säga en etappvis och
anslagsfinansierad utbyggnad inom ramarna för nationell plan. I fastställelsebeslutet angavs att
utbyggnaden av nya stambanor ska påbörjas från ändpunkterna med de tre delsträckorna: Ostlänken,
Hässleholm-Lund och Göteborg-Borås. Samtliga projekt är i ett plan- och samrådsskede.
I alla projekt som Trafikverket bedriver genomförs riskanalyser för att förebygga tänkbara händelser
som kan inträffa. Brist på resurs- och kompetensförsörjning utgör ett riskområde. Arbetet med nya
stambanor är ett av de största investeringsprojekten i modern tid och kräver omfattande riskanalyser.
Det ingår då i Trafikverkets roll att bedöma hur många resurser som behövs inom respektive
kompetensområde vid olika tidpunkter för att kunna planera och genomföra de nya stambanorna på
ett effektivt sätt. Genom att ta fram riskanalyser kan Trafikverket tidigt belysa gap inom
kompetensområden där en brist eventuellt kommer uppstå på arbetsmarknaden och påverka andra
infrastruktur- och samhällsutvecklingsprojekt.
Syftet med denna rapport har varit att bedöma de risker som Trafikverket har identifierat kopplat till
nya stambanor och resurs- och kompetensbrist, samt att översiktligt beskriva konsekvenserna.
Rapporten tar utgångspunkt i hela systemet och som då innefattar alla delsträckor, alla yrkesgrupper
och alla aktörer som är involverade i planering och genomförande av nya stambanor. Rapporten ger
en bild av både tillgång och efterfrågan på kompetenser och resurser för perioden 2020 till 2040.
Rapporten utgör ett underlag för Trafikverket och andra aktörer för att skapa en gemensam förståelse
och kunna förbereda sig på och diskutera eventuella åtgärder för att säkerställa tillgången till
kompetens och resurser vid planering och genomförande av nya stambanor. Såväl risker som
möjligheter beskrivs. Rapporten är framtagen av Ramboll på uppdrag av Trafikverket.

Processen att planera och genomföra nya stambanor
Att planera och genomföra nya stambanor är en lång och komplex process med många olika aktörer.
Trafikverket är den myndighet som ansvarar för och leder arbetet. Trafikverket upphandlar
teknikkonsulter för planeringsarbete, och entreprenörer för att bygga de nya stambanorna.
Trafikverket involverar också löpande i processen de kommuner som stambanorna ska gå igenom
samt de länsstyrelser vars regioner stambanorna passerar genom. Slutligen involveras även ett antal
andra statliga myndigheter, såsom Transportstyrelsen, Mark- och miljödomstolen, Lantmäteriet och
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Processen berör också ett stort antal mark- och
fastighetsägare. Men vi tar inte hänsyn till dessa aktörer i denna rapport. Nedan ger vi en förenklad
beskrivning av processen för att planera och genomföra nya stambanor. I Bilaga 1 finns en mer
detaljerad beskrivning av processen.
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FIGUR 1. SKISS ÖVER DE MOMENT SOM INGÅR I UPPFÖRANDET AV NYA STAMBANOR

Planeringsprocessen går ut på att undersöka varför en ny järnväg ska byggas. Det är det första
momentet i processen och är ofta det som är minst resurskrävande jämfört med övriga moment. I
detta moment genomförs de första analyserna av förutsättningar och omständigheter för olika
alternativ till sträckningar. I detta skede inleds dialoger med olika intressenter, såsom kommuner som
stambanorna ska gå igenom.
Planläggningsprocessen går ut på att svara på var järnvägen ska gå och hur järnvägen ska utformas.
Detta är en mer omfattande process än planeringsprocessen. Den kräver stora arbetskraftsresurser,
framförallt från Trafikverket och teknikkonsultföretagen, men också från kommuner och länsstyrelser.
Under planläggningsprocessen tas en mängd handlingar fram, bland annat en samrådshandling,
miljökonsekvensbeskrivning, systemhandling, granskningshandling och järnvägsplan. Dessa
handlingar fungerar sedan som underlag för det fortsatta arbetet, framförallt Järnvägsplanen.
En del av planläggningsprocessen är att utföra en lokaliseringsstudie. Under lokaliseringsstudien
identifieras ett antal olika alternativ för sträckning av stambanorna. Dessa sträckningar utreds utifrån
bland annat effekterna på landskapet och på miljön, samt vilken byggteknik de kräver. Under
planläggningsprocessen genomförs även en samrådsprocess med allmänheten och de kommuner som
stambanorna föreslås gå igenom. Detta genomförs eftersom en sträckning genom en kommun leder
till ett omfattande planeringsarbete för kommunen som påverkar kommunens översikt- och
detaljplaner, framförallt om stambanan ska gå igenom en centralort. Här involveras också länsstyrelsen
när det gäller olika miljöprövningar och arkeologiska undersökningar. Parallellt med detta arbete tar
Trafikverket även fram en systemhandling. Den inleder projekteringsarbetet och sätter en teknisk ram
för hur järnvägen ska fungera som helhet, vad gäller exempelvis broar, tunnlar, stationer, el och
ventilation. Det avslutande steget i planläggningsprocessen är att fastställa en järnvägsplan, som
sedan ligger till grund för den kommande bygghandlingen.
Bygghandlingen går ut på att ta fram en teknisk beskrivning för hur järnvägen ska byggas.
Bygghandlingen utgår från den tidigare framtagna järnvägsplanen, men är till skillnad från
7

järnvägsplanen mycket precis i hur järnvägen ska uppföras. Bygghandlingen är den specifikation av
järnvägen som används under det kommande byggskedet. Även under bygghandlingsskedet
genomför Trafikverket samråd med kommuner, men i något mindre utsträckning än under tidigare
moment.
Under byggskedet byggs och färdigställs järnvägen. Det är entreprenörer som upphandlats av
Trafikverket som bygger järnvägen. Byggandet innehåller många moment, som grovt kan grupperas i
underbyggnad och överbyggnad. Underbyggnaden utgörs av sådant som terrassering, broar och
tunnlar, och överbyggnad utgörs av bland annat BEST-arbete. Under byggskedet är också
Trafikverket involverat som projektets byggherre. Även kommunerna är involverade i detta steg, dels
eftersom det krävs samordning för själva stambanorna, dels eftersom eventuella resecentrum och
tillhörande infrastruktur ska uppföras.
Överlämningen går ut på att godkänna och överlämna järnvägen till förvaltning. I detta steg ingår det
att återställa temporär markanvändning, att testa järnvägen och slutligen att godkänna anläggningen.
Det är Transportstyrelsen som gör det slutgiltiga godkännandet av järnvägen.

Analys av resurser och kompetenser för att planera och uppföra nya stambanor
I denna rapport analyserar Ramboll behovet av och tillgången till resurser och kompetenser av
arbetskraft för att planera och uppföra nya stambanor från ett helhetsperspektiv och för alla
sträckningar inom ramen för projektet, det vill säga Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Med
andra ord identifierar och analyserar vi risker som hör ihop med tillgången på arbetskraft för samtliga
aktörer och för samtliga skeden av projektet att uppföra stambanorna, från planering till överlämning.
Genom att analysera frågan från ett helhetsperspektiv kan vi identifiera risker, som sedan kan kopplas
både till de olika aktörerna och till vilka de eventuella konsekvenserna kan bli.
Frågan om tillgången på arbetskraft för att planera och genomföra nya stambanor är något som på
senare tid blivit mer och mer aktuell. Olika branscher, företag och Trafikverket skickar signaler om att
kompetensfrågorna kan komma att bli ett problem vid planeringen och genomförande av de nya
stambanorna. Framförallt är de nya stambanorna ett mycket stort infrastrukturprojekt, som kommer
ta stora resurser i anspråk. Det innebär att projektet kommer behöva använda stora andelar av de
yrkesverksamma inom vissa yrken.
Det finns många studier på området som till viss del bekräftar dessa risker (se nedan). Men ingen av
dessa studier har undersökt resurs- och kompetensbehovet för hela sträckan nya stambanor. Flera av
dessa studier har varit inriktade på specifika yrkesgrupper (såsom BEST), medan andra varit
avgränsade till specifika sträckningar (såsom Ostlänken). Dessa studier har också i första hand
analyserat själva byggandet, och framförallt från entreprenörernas perspektiv. Men majoriteten av
dessa studier, oavsett inriktning, pekar ändå på att resurs- och kompetensbristen är ett problem.

Tidigare genomförda studier
Nedan presenteras en kort sammanfattning av ett urval av studier som ställt liknande frågor som
denna rapport. Ramboll har hämtat mycket kunskap och inspiration från dessa studier när vi
genomfört denna analys. Men ingen tidigare rapport har tagit samma helhetsperspektiv som denna
rapport gör av resurs- och kompetensbehovet för hela projektet att planera och genomföra nya
stambanor.
Kompetensbehovsanalys i samband med byggandet av Ostlänken (2013), Regionförbundet Östsam
Rapporten undersöker efterfrågan och utbudet på arbetskraft i samband med byggandet av
delsträckan Ostlänken. Rapporten fokuserar på byggandet av järnvägen, och utelämnar därmed
momenten innan och efter byggandefasen. Rapporten utgår från den dåvarande budgeten för
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Ostlänken, vilket var 30 mdkr. Denna budget har sedan brutits ner på arbetspaket, arbetsmoment och
yrkesgrupper. För indelningen av yrkesgrupper har SSYK-indelningen (SCB:s kategorisering av
yrkesgrupper) använts, där tio yrkesgrupper identifierats som aktuella. För hela Ostlänken bedömde
rapporten att cirka 13 000 årsarbetskrafter kommer att behövas. För att undersöka utbudet av
arbetskraft använde rapporten en ögonblicksbild av hur mycket arbetskraft som fanns tillgänglig i
Östergötland år 2011, samt en analys av kommande pensionsavgångar. Rapportens slutsats är att det
är troligt att det kommer råda brist på resurser och kompetens inom flera yrkesgrupper som krävs för
att bygga Ostlänken.
Kompetensbehov för byggande av infrastruktur längs Ostlänken (2015), Sweco
Rapporten är en fortsättning på ”Kompetensbehovsanalys i samband med byggandet av Ostlänken”
(2013) och kompletterar den tidigare rapporten med att analysera behovet av arbetskraft för de
infrastrukturinvesteringar som kan komma att genomföras i regionen parallellt med byggandet av
Ostlänken. Rapporten visar att utöver resurs- och kompetensbehovet för Ostlänken kommer det
genomföras infrastrukturinvesteringar för omkring 11 mdkr i kommunerna längs Ostlänken samtidigt
som Ostlänken byggs. Detta innebär att cirka 6 000 ytterligare årsarbetskrafter kommer att behövas
inom de tio identifierade yrkesgrupperna i regionen under samma tidsperiod. Detta innebär därmed
en ytterligare konkurrens om den befintliga arbetskraften.
Prognos över framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårbunden
trafik (2020), VTI
Studien undersöker kompetens- och resursbehovet inom järnvägsspecifik kompetens. Detta innefattar
den specialkompetens som krävs för att bygga banöverbyggnad, signalsäkerhetssystem och
kontaktledning. Det betyder att bland annat banunderbyggnad och den operativa driften av järnvägen
inte ingår i studien. Studien identifierade 58 yrkesroller som har specialkompetens inom järnväg.
Studien identifierade efterfrågan på kompetens inom dessa yrken genom infrastrukturförvaltarnas
budgeterade kostnader för de åtgärder de planerar att utföra. Studien har hämtat data för utbudet av
kompetens
från
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branschaktörer
(spårentreprenörer,
teknikkonsultföretag
och
infrastrukturförvaltare) genom framförallt intervjuer. Dessa aktörer uppskattas tillsammans ha 5 865
anställda med specialkompetens inom järnväg. Studien har sedan tagit fram prognoser för
kompetensförsörjningen för tidsperioden 2019–2025. Enligt dessa prognoser kommer behovet av
personal med järnvägsspecifik kompetens vara 7 032 personer år 2025, vilket är 20 procent fler än de
som finns tillgängliga idag. Bristen bryts i rapporten inte ner på SSYK-nivå, men kommer framförallt
uppstå inom BEST-yrken och bland projektledare.
När Götalandsbanan byggs (2016), Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Studien ställer frågan vilken förutsättning det finns för att bygga Götalandsbanan när det gäller
kompetens- och resursbehov. Götalandsbanan är den delsträcka av nya stambanor som ska gå mellan
Linköping och Göteborg. Studien undersöker behovet av arbetskraft inom byggrelaterade marknader
i en bred bemärkelse. De använder sig av SSYK-koder för yrkesindelning, där de begränsat antalet
yrkesgrupper till tio, och använder FA-regioner för den geografiska indelningen av arbetskraften.
Rapporten gör antagandet att det går 0,3 årsarbetskrafter per investerad miljon i projektet. Eftersom
den aktuella budgeten för Götalandsbanan när rapporten skrevs beräknades vara 107,5 miljarder
kronor, uppskattade studien att resursbehovet var omkring 32 200 årsarbetskrafter över en
tioårsperiod. Under de mest intensiva byggåren beräknades cirka 7 procent av arbetskraften i de
berörda yrkesgrupperna i regionen behövas till projektet. Rapporten gör utöver detta en vidare utblick
mot större planeringsfrågor i de berörda kommunernas översiktsplaner. De konstaterar där att flera
kommuner planerar bygga dubbelt så många fastigheter som under det senaste decenniet. Slutsatsen
i studien är därför att det kommer att finnas en växande efterfråga på arbetskraft och kompetens inom
byggrelaterade yrken inom Götalandsregionen. Detta kan leda till bister på kompetens och resurser,
vilket i sin tur kan leda till att priser och löner kan komma att öka.
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Rapportens avgränsningar
I rapporten analyserar vi enbart planerandet och genomförandet av nya stambanor. Rapporten
analyserar inte eventuella indirekta konsekvenser av de nya stambanorna, såsom exempelvis ökat
bostadsbyggande. Ett undantag från detta är nya resecentrum, som ingår i analysen. Detta motiveras
av att nya resecentrum är en förutsättning för att nya stambanor ska kunna tas i bruk.
Behovet av arbetskraft för att planera och genomföra nya stambanor är framförallt baserat på
budgeten. Vi tar alltså inte med eventuella tekniska framsteg i beräkningarna, såsom automatisering
genom att maskiner ersätter arbetskraft. Men den kvantitativa analysen av utbudet av arbetskraft tar
viss hänsyn till den tekniska utvecklingen genom att vi antar att trenden att det för varje år sker en
viss effektivisering fortsätter. Vi analyserar även bara utbudet av internationell arbetskraft kvalitativt.
Rapporten ger inga förslag på lösningar till de risker som rapporten identifierar.

Rapportens disposition
I nästa avsnitt beskriver vi den metod vi använt för att bedöma vilken arbetskraft som krävs för att
planera och genomföra nya stambanor, samt hur utbudet av arbetskraft ser ut. Detta följs av två
resultatkapitel – ett där vi redovisar resultaten från vår bedömning av efterfrågan och utbud av
arbetskraft, och sedan ett kapitel där vi redovisar en gap-analys, som bygger på de förstnämnda
resultaten. I gap-analysen identifierar vi yrken där efterfrågan på arbetskraft är större än utbudet.
Sist i rapporten finns ett diskussionskapitel, som följs av fyra bilagor med fördjupade
metodbeskrivningar och resultat samt en känslighetsanalys.
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2. METOD
I detta kapitel beskrivs metoden som har använts för att genomföra analysen. Metoden sammanfattas
i Figur 2 nedan och beskrivs sedan i detalj i kapitlet. Metoden består av fyra steg. I det första steget
har behov av arbetskraft för planering och genomförande av nya stambanor skattats. I det andra
steget har utbud/tillgång på arbetskraft skattats. I det tredje steget sätts (1) och (2) samman för att
identifiera om det finns ett gap mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft. I det avslutande steget
analyseras de riskyrken som identifierats i (3) med en kvalitativ ansats. Detta görs genom intervjuer
med företag, branschföreträdare och myndigheter och genom att sätta resultaten i relation till tidigare
studiers resultat.
FIGUR 2. ÖVERSIKT AV METOD FÖR STUDIEN

Metodologiska utgångspunkter
För att skatta utbud och efterfrågan av arbetskraft har Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK)
använts. SSYK är SCB:s indelning av yrkesgrupper. Totalt finns enligt denna klassifikation 429 olika
yrkesgrupper. Genom att använda SSYK-indelningen går det att koppla ihop utbud och efterfråga av
arbetskraft på ett bra sätt. Denna indelning möjliggör även användning av SCB:s statistik och
prognoser av arbetskraften.
SSYK innebär i vissa fall en trubbig indelning för att beskriva kompetens. Beroende på tolkning och
viktning av kompetens kan flera SSYK-koder passa in på en arbetsuppgift. Detta gäller i synnerhet
järnvägsspecifik kompetens (s.k. BEST-yrken). Tidigare genomförda rapporter inom området har
använt sig av olika ansatser för att skatta utbud/efterfråga kopplat till ett specifikt genomförande. I
vissa fall har rapporter, i vilka smalare frågor analyserats, haft en ansats där data om utbud av
arbetskraft samlas in direkt från genomförande aktörer. Denna metod kräver inte statistisk
datainsamling, vilket gör att indelningar så som SSYK går att undvika. Ramboll har bedömt att denna
metod inte är lämplig inom ramen för detta uppdrag på grund av:
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·
·
·
·

Den långa tidshorisonten på projektet för nya stambanor
Förlitande på enskildas bedömningar när det kommer till stora yrkesgrupper
Stor osäkerhet kring dataleveranser
Omöjliggörande av ifrågasättande av antaganden

Således har Ramboll gjort bedömningen att använda sig av SSYK som primär klassificeringsmetod för
yrkesgrupper.

Behovet av arbetskraft
Behovet av arbetskraft för planerandet och genomförandet av nya stambanor mellan StockholmGöteborg och Stockholm-Malmö har skattats genom att framförallt utgå från delsträckan Ostlänken.
Denna utgångspunkt har valts eftersom Ostlänken är den del av sträckan som har kommit längst i sin
planering. I detta avsnitt beskrivs hur beräkningen är gjord för att skatta efterfrågan på arbetskraft för
Ostlänken. Dessa skattningar har i senare steg anpassas för att kunna extrapoleras till hela sträckan
för nya stambanor (se avsnitt 3.2). Hänsyn tas bland annat till hur stor andel bro och tunnlar som
respektive delsträcka beräknas ha. Metoderna för att skatta efterfrågan av arbetskraft skiljer sig mellan
Trafikverket, konsulter/entreprenörer och andra aktörer. Dessa beskrivs därför separat nedan.

Behov av arbetskraft hos Trafikverket och konsulter/entreprenörer
Metoden för att skatta behovet av arbetskraft vid uppförandet av Ostlänken för Trafikverket och
konsulter/entreprenörer utgår från projektets budget och sammanfattas i Figur 3 nedan. Skattningen
utgår från den nuvarande budgeten för Ostlänken på 54,2 mdkr enligt Nationell plan.1
FIGUR 3. RAMBOLLS BEDÖMNING AV UPPDELNING AV BUDGET MELLAN TRAFIKVERKET OCH
KONSULTER/ENTREPRENÖRER (FÖR OSTLÄNKEN)

Budgeten för Ostlänken har först delats upp mellan hur stor andel som används internt på Trafikverket
och hur stor andel som går till konsulter och entreprenörer, där bedömningen av uppdelningen är 12
respektive 88 procent. Budgeten har sedan fördelats per moment för planerandet och genomförandet
av projektet. För både Trafikverket och konsulter/entreprenörer går mest resurser åt vid byggandet
av järnvägen, 72 respektive 88 procent. Budgeten för respektive moment delas sedan upp i andel som
går till arbetskraft och andel som går till material och maskiner. För Trafikverket har vi antagit att 95
procent av projektets budget går till personalkostnad för de som arbetar i projektet, resterande 5
procent går bland annat till lokalkostnader. För konsulter uppskattas 33 procent av budgeten gå till
att betala arbetskraft medan andelen som går till arbetskraft för entreprenörer antas vara något lägre
– 31 procent. Detta är baserat på tidigare rapporter samt Rambolls budgetkalkyler. Den resterande
andelen av budgeten antas gå till material, maskiner samt lokal- och andra kringkostnader för
konsulttjänster.

1
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Namngivna investeringar, Underlagsrapport till nationell plan för transportsystemet 2018–2029, Trafikverket.

I ett senare skede skattas sedan hur den budget som går till arbetskraft fördelar sig mellan olika
yrkesgrupper. Detta är gjort baserat på de moment som beskrivs i rapportens inledning och i mer
detalj i Bilaga 1. Med andra ord har Ramboll gått igenom moment för moment och uppskattat vilka
yrkesgrupper som krävs för respektive moment och i vilken utsträckning. Samtliga skattningar i denna
modell är gjorda av Ramboll baserat på beprövad erfarenhet av liknande projekt med målet att passa
för Ostlänken. Ramboll bedömer att det krävs cirka 6 500 årsarbetskrafter hos Trafikverket och cirka
26 000 årsarbetskrafter hos konsulter och entreprenörer för att planera och genomföra Ostlänken.2
Det bör dock noteras att kostnaden för stora infrastrukturprojekt generellt är osäker. Skulle budgeten
förändras skulle även skattningen av antal årsarbetskrafter förändras.

Behov av arbetskraft hos kommuner, länsstyrelser och andra aktörer
För att skatta efterfrågan av arbetskraft för kommuner, länsstyrelser och andra aktörer har intervjuer
genomförts med ansvariga för ett urval av kommuner och länsstyrelse samt de myndigheter som har
involveras av nya stambanorna. De myndigheter som ingår inom de övriga aktörerna är lantmäteriet
(såväl det statliga som kommunala), Mark- och miljödomstolen, Sveriges Geologiska Undersökning
samt Transportstyrelsen.3 De kommuner Ramboll varit i kontakt med är Trosa, Norrköping och
Nyköping medan de länsstyrelser vi intervjuat är Östergötland, Sörmland och Stockholm. Dessa
aktörer har själva fått uppskatta antal årsarbetskrafter som krävs för de olika momenten i planerandet
och genomförandet av Ostlänken, hur många år respektive moment tar samt vilka yrkesgrupper som
ingår i respektive moment och hur stor andel respektive yrkesgrupp utgör av den totala arbetskraften.
Kommunernas egna skattningar har inte innefattat de resurser som krävs för byggande av
resecentrum och dess närområde. Detta har därför lagts till i modellen separat. Då det finns begränsat
med information om de resecentrum som ska byggas har vi utgått från en snittkostnad per
resecentrum på 350 miljoner kronor. Denna kostnad är baserad på interna erfarenheter hos Ramboll.
Av denna kostnad antar vi att 36 procent går till personalkostnader, 19 procent till transport och
maskiner och resterande 45 procent till material. Dessa andelar är dock schematiska, då de beror
mycket på vilken typ av resecentrum som planeras att byggas. Budgeten för personalkostnader har
sedan delats upp på relevanta yrkesgrupper baserat på erfarenheter hos Ramboll.

Tillgången på arbetskraft
Nedan beskrivs metod för skattning av arbetskraftsutbud sammanfattat, i Bilaga 2 ges en mer
detaljerad beskrivning. Skattningen av arbetskraftsutbudet tar avstamp i en bedömning av det
nationella utbudet och den nationella efterfrågan för varje yrkesgrupp4. Bedömningen baseras på tre
huvudsakliga metoder:
1.

2.

En uppskattning baserad på Trender & Prognoser 2017 (SCB) i kombination med
antagandet: Fördelningen mellan utbildningsgrupper (124 grupper) och yrkesgrupper (429
grupper) är likadan i framtiden som det ser ut idag. Denna uppskattningsmetod står för 25
procent av helhetsbedömningen av det nationella utbudet och den nationella efterfrågan.
Uppskattning baserad på Trender & Prognoser 2017 (SCB) i kombination med antagandet:
Fördelningen mellan utbildningsgrupper (124 grupper) och yrkesgrupper (429 grupper) är
bättre matchad i framtiden än vad den är idag. Denna uppskattningsmetod står för 25
procent av helhetsbedömningen av det nationella utbudet och den nationella efterfrågan.

Detta motsvarar cirka 585 000 kronor per årsarbetskraft. Detta kan uppfattas som något lågt. Cirka 70 procent av arbetskraften som krävs
för konsulter och entreprenörer är dock yrken inom byggverksamhet och tillverkning samt yrken inom maskinell tillverkning och transport
(vilka inte kräver högskolekompetens). Inom dessa yrkesgrupper är den genomsnittliga årslönen på 514 000 kronor.
3 Vi har försökt få kontakt med Försvarsmakten för att inkludera deras behov av arbetskraft i samband med järnvägsbyggandet, men inte
lyckats. Regeringskansliet har även kontaktats, de ansåg dock att deras behov av arbetskraft kopplat till nya stambanor varken kunde eller
behövde kvantifieras.
4 I skattningen används 4-sffrig SSYK vilket omfattar 429 olika yrkesgrupper.
2
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3.

Uppskattning baserad på ”Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt.”
(Arbetsförmedlingen). Baserat på bedömning av konkurrensläget för 193 yrkesgrupper
hösten 2018 samt 2023. För de resterande 236 yrkesgrupperna som inte omfattas i AF:s
bedömning, tillämpas schablonbedömning baserat på 3-siffrig eller 2-siffrig SSYKtillhörighet. Denna uppskattningsmetod står för 50 procent av helhetsbedömningen av det
nationella utbudet och den nationella efterfrågan.

FIGUR 4: ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV UTBUDSMODELLEN

Trender & Prognoser, 2017 (SCB)
Var tredje år sammanställer SCB rapporten Trender & Prognoser. Den senaste rapporten publicerades
2017, och är den rapport som utgör underlag för skattningar som gjorts inom ramen för denna studie.
I Trender & Prognoser 2017 har skattningar gjorts över utvecklingen av utbudet och efterfrågan för
olika utbildningskategorier. I rapportens källdata publiceras skattningar över utbudet och efterfrågan
2015 för utbildningskategorierna, samt skattningar över utbudet och efterfrågan 2035 för samma
utbildningskategorier.
Skattningarna i rapporten som görs på utbudssidan består av statistik över befolkningens utbildning
2016, överlevnadssannolikheter inom befolkningen, in- och utvandring samt arbetskraftstal. Det
framtida utbudet prognosticeras genom att kombinera dessa parametrar, bland annat genom att
multiplicera utbildningsfördelningen inom befolkningen med överlevnadssannolikheter och iterera
detta över år. På efterfrågesidan görs skattningar huvudsakligen utifrån näringsgrensprognoser,
yrkesprognoser och utbildningsprognoser. Beräkningarna görs enligt vissa antaganden om
makroutvecklingen i Sverige. Till grund för dessa antaganden finns huvudsakligen
Långtidsutredningen 2015, Konjunkturinstitutets långsiktiga scenarier5 från 2016 samt
Konjunkturinstitutets Specialstudier nr. 47 från 2016.
Utifrån de huvudsakliga skattningarna6 i rapporten har vi utvärderat efterfrågan och utbudet för varje
yrkesgrupp 2015 respektive 2035. Genom att jämföra utfallen för 2015 och 2035 på efterfrågesidan
respektive utbudssidan, kan vi skatta den årliga tillväxttakten7 i efterfrågan respektive utbudet för
varje yrkesgrupp.

5 För rapporten används Konjunkturinstitutets rapport Långsiktiga prognosförutsättningar till Energimyndighetens långsiktsscenarier
(september 2016)
6 I rapporten presenteras fyra skattningar för varje utbildningskategori: 1. Efterfrågan 2015 2. Utbud 2015 3. Efterfrågan 2035 4. Utbud 2035.
7 Vi gör antagandet att tillväxttakten är linjär, det vill säga en lika stor procentsats för varje år mellan 2020 och 2040.
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Skattningarna av tillväxttakten i utbudet och efterfrågan görs på två olika sätt, enligt två separata
antaganden. I den första metoden genomförs beräkningen utifrån antagandet att kopplingarna mellan
yrken och utbildningar ser likadan ut i framtiden som den gör på dagens arbetsmarknad. Vi har alltså
utgått ifrån SCB:s statistik över fördelningen av utbildningsbakgrunder kopplat till yrkesgrupper, och
antagit att samma fördelning även råder i framtiden. Det finns både för- och nackdelar med denna typ
av antagande. Å ena sidan är den faktiska fördelningen som den ser ut idag möjligen den mest intuitiva
prognosen för hur det kommer se ut i framtiden, å andra sidan tar vi genom antagandet ingen hänsyn
till att strukturen på arbetsmarknaden förändras över tid. Ett exempel på detta är att kopplingen
mellan utbildningsnivå och yrke inte är lika viktigt historiskt som den är idag. Kraven på rätt formell
kompetens i form av relevant utbildning har ökat över tid i takt med att andelen högutbildade har
ökat. Därför bör denna metod kompletteras med en metod där vi tar större hänsyn till att
utbildningsbakgrunder är bättre matchade med yrket som individen har.
Den kompletterande metoden utgår ifrån att fördelningen av utbildningsbakgrunder för varje
yrkesgrupp står i högre samstämmighet med SCB:s matchningskarta, alltså en matris som SCB tagit
fram som visar vilka yrken som bedöms vara helt eller delvis matchade med olika
utbildningsbakgrunder. Genom att kombinera denna metod med den första tar vi i den samlade
skattningen större hänsyn till att kopplingen mellan utbildningsbakgrund och yrken är starkare i
framtidens arbetsmarknad jämfört med idag.

Var finns jobben? 2019 (Arbetsförmedlingen)
I Arbetsförmedlingens årliga prognosrapport Var finns jobben? sammanställs utbuds- och
efterfrågeläget för 193 yrkesgrupper för det innevarande året samt på fem års sikt. Rapportens
skattningar bygger i korthet dels på förmedlingskontorens drygt 13 000 intervjuer med arbetsgivare,
privata såväl som offentliga, dels på andra kunskaper från förmedlingskontoren som förvärvats genom
den dagliga verksamheten. Detta kombineras sedan med branschprognoser och makroanalyser av
sysselsättningen som genomförts på Arbetsförmedlingens analysavdelning. Branschprognoserna och
makroanalyserna består delvis av statistiska modelleringar med SSYK-klassificeringen som
huvudsakligt underlag, men också av information från kontakter med representanter för
arbetsmarknadens parter.
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Gap-analys
Gap-analysen baseras på de två momenten ovan där behov och utbud av arbetskraft för planering
och genomförande av nya stambanor av arbetskraft skattats. Gap-analysen syftar till att analysera hur
marknadens tillgodoseende av behovet av arbetskraft kan komma att hämmas av bristande utbud av
de yrkesgrupper som behövs.
Totalt har 90 yrkesgrupper identifierats för planering och genomförande av nya stambanor. Gapanalysen genomförs för samtliga av dessa yrkesgrupper. Risk kopplat till kompetens- och
arbetskraftstillgång identifieras med sex olika metoder/riskmått (Figur 5). För respektive riskmått ges
varje yrkesgrupp (av de 90) en ranking – vilken yrkesgrupp har högst risk för brist, näst högst risk och
så vidare. Således ges en ranking för de 90 yrkesgrupperna för respektive riskmått. Dessa kombineras
sedan till en sammanvägd bedömning av vilka yrken som risken för resurs- och kompetensbrist är
störst. Detta görs då det finns en stor mängd aspekter att beakta när identifiering av brist på
arbetskraft för ett yrke identifieras. Samtidigt finns en hel del osäkerheter i de estimat som tagits fram.
Genom att kombinera olika metoder att slutligen identifiera de yrkesgrupper som är förknippade med
störst risk skapas en större robusthet i resultaten där så många aspekter som möjligt hanterats.
FIGUR 5: ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV GAP-ANALYSEN

För att visa på skillnader i de riskmått som används illustreras i Figur 6 utbud och efterfrågan i högt
och lågt scenario för fyra yrkesgrupper som krävs för att planera och genomföra nya stambanor. De
övre två graferna, svetsare och systemtestare, är yrkesgrupper där det råder relativt stor osäkerhet
kring skattningarna. För svetsare överskrider efterfrågan utbudet under analysperioden med en
ökande divergens. För systemtestare ser vi också en ökad divergens som vid slutet av analysperioden
resulterar i att utbudet överskrider efterfrågan i lågt scenario. För anläggningsmaskinförare och
bergsprängare är situationen en annan – där är det relativt liten skillnad mellan de olika scenarierna
och i båda fallen är utbudet mindre än efterfrågan.
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FIGUR 6: UTBUD OCH EFTERFRÅGAN (SCENARIO HÖG OCH LÅG) FÖR FYRA UTVALDA
YRKESGRUPPER, 2018–2040
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Analys av riskyrken
Den strikt kvantitativa gap-analysen utifrån yrkesklassificeringen SSYK-2012 beskriver förhållandet
mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft för nya stambanor och belyser de yrkesgrupper där brister
sannolikt kommer att uppstå. SSYK-klassificeringen som yrkesgrupperna redovisas genom fångar
dock inte fullt ut den dynamik som präglar arbetsmarknaden för respektive yrkesgrupp. Det finns
åtminstone två perspektiv som kan anläggas för att möjliggöra en mer verklighetsnära analys av hur
matchningen fungerar inom identifierade riskyrken:
·
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Formell kontra reell kompetens inom riskyrken. Det förekommer yrken och nischade
kompetenser som varken motsvaras av den klassificering som ges via SSYK eller som är direkt
kopplat till en särskild utbildning inom det reguljära utbildningssystemet. Detta benämns
ibland som reell kompetens och omfattar den samlade kunskap, färdighet och förmåga som
en individ har. Detta kan vara förvärvat exempelvis på arbetsplatsen, men som det saknas ett
formellt bevis och efterföljande statistik för. Exempel på reella kompetenser är ofta subjektiva

och omfattar uppgifter som exempelvis att projektleda. Inom somliga yrken är det framförallt
bristen på erfaren kompetens som är det stora problemet, inte en generell brist på personer
med rätt utbildning.
·

Förutsättningar att rekrytera riskyrken utanför berörda arbetsmarknadsregioner. Tillgången
på resurser och kompetens har en viktig geografisk dimension som påverkar tillgången till
identifierade riskyrken. För att möta ett behov av arbetskraft kan kompetenser behöva
rekryteras från andra delar av Sverige eller från utlandet, vilket är vanligt förekommande för
somliga yrken.8 Ett yrke som i den kvantitativa analysen identifierats som ett riskyrke utgår
enbart från tillgänglig kompetens i Sverige. Om efterfrågan bedöms kunna mötas genom
rekrytering av i första hand utländsk arbetskraft kan det i praktiken innebära att det inte
föreligger någon brist på kompetens.

Ramboll har genomfört intervjuer med företrädare för berörda riskyrken. Detta har genomförts av tre
huvudsakliga anledningar:
1)

Vidimera resultatet från den kvantitativa analysen och lyfta fram yrkesgrupper som inte
identifierats.

2) Bättre kunna beskriva arbetsmarknadsdynamiken som ligger bakom identifierade brister för
respektive yrkesgrupp.
3) Kunna beskriva konsekvenserna av identifierade brister.

Intervjuerna i kombination med de kvantitativa resultaten i denna rapport samt resultaten från tidigare
studier ligger till grund för slutsatserna i rapportens avslutande kapitel. En förteckning av
intervjupersoner redovisas i Bilaga 2.

8
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Se ex. LO (2010). När arbetskraftskostnaderna pressar priset – en genomlysning av offentliga investeringar i infrastruktur.
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3. RESULTAT – TILLGÅNG OCH

EFTERFRÅGAN

Efterfrågan på arbetskraft för delsträckan Ostlänken
Ramboll uppskattar att det kommer krävas cirka 34 000 årsarbetskrafter för att planera och
genomföra Ostlänken. Detta är betydligt fler årsarbetskrafter än vad tidigare kompetensutredningar
kommit fram till, se exempelvis Regionförbundet Östsam (2013). Men Östsams utredning utgick från
en totalbudget på 30 miljarder, samt att Ostlänken skulle vara färdigställd år 2028. 9 När nu både
tidsperioden och budgeten utökats innebär det att det behövs mer arbetskraft. I våra beräkningar
ingår även arbetskraft som kommuner, länsstyrelser och andra aktörer behöver, vilket inte ingår i
tidigare rapporter (Figur 7).
FIGUR 7. RAMBOLLS BEDÖMNING AV ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER SOM BEHÖVS UNDER
PERIODEN 2018–2035 FÖR ATT FÄRDIGSTÄLLA OSTLÄNKEN, PER AKTÖR

Trafikverket

Cirka 6 500

Konsult/entreprenör
Kommun
Länsstyrelse
Övriga aktörer

Cirka 26 000
Cirka 1 500
Cirka 150
< 50

I Tabell 1 nedan redovisas de fem vanligaste yrkesgrupperna som har identifierats per aktör för
planerandet och genomförandet av ett stort järnvägsprojekt. I tabellen redovisas även Rambolls
uppskattning av antalet årsarbetskrafter som krävs inom respektive yrkesgrupp för delsträckan
Ostlänken. Detta är uppskattningar och bör inte behandlas som slutgiltiga faktiska siffror. Notera att
samtliga aktörer innefattar fler yrkesgrupper än de som finns redovisade i tabellen.

Östsam beräknar omvandlingen från budget till årsarbetskrafter genom ett genomsnittligt timpris samt genomsnittligt antal timmar på en
årsarbetskraft. Vi använder oss istället av årslönen för respektive yrke för att beräkna årsarbetskrafter utifrån budgeten.
9
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TABELL 1. RAMBOLLS BEDÖMNING AV DE VANLIGASTE YRKESGRUPPERNA PER AKTÖR FÖR
JÄRNVÄGSPROJEKT OCH UPPSKATTAT BEHOV AV ÅRSARBETSKRAFTER FÖR OSTLÄNKEN
Yrkesgrupp
Trafikverket
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
Systemtestare och testledare
Lantmätare (markförhandlare)
Konsult/entreprenör
Anläggningsmaskinförare
Anläggningsarbetare
Lastbilsförare
Ingenjörer inom bygg och anläggning
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare
Kommun (inkl. resecentrum)
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
Planeringsarkitekter
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare
Ställningsbyggare
Träarbetare, snickare m.fl.
Länsstyrelse
Arkeologer och specialister inom humaniora
Planerare och utredare m.fl.
Specialister inom miljöskydd och miljöteknik
Jurister
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Övriga aktörer
Lantmätare
Förvaltnings- och organisationsjurister
Geologer och geofysiker
GIS- och kartingenjörer
Civilingenjörsyrken inom maskinteknik

Uppskattat antal
årsarbetskrafter för
Ostlänken
1 500
1 000
500
500
500
4 500
2 500
2 000
1 500
1 000
200
150
100
100
100
50
20
20
20
20
15
5
5
<5
<5

Extrapolering till hela sträckan nya stambanor Stockholm–Göteborg och
Stockholm–Malmö
Hela sträckan nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö består av sju delsträckor:
Ostlänken, Linköping–Jönköping, Jönköping–Borås, Borås–Göteborg, Jönköping–Värnamo, Värnamo–
Hässleholm och Hässleholm–Lund (Figur 8). I den nationella planen för transportinfrastrukturen ingår
sträckningarna Ostlänken, Hässleholm–Lund och Göteborg–Borås.
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FIGUR 8: VAL AV LINJESTRÄCKNINGAR OCH STATIONSORTER I SVERIGEFÖRHANDLINGEN

Källa: Sverigeförhandlingen (2016), ”Beslutsunderlag – Val av linjesträckning och stationsorter” samt Trafikverkets
positionspapper (2018)

När i tid respektive delsträcka planeras att genomföras redovisas i Tabell 2. Denna tabell är baserad
på Sverigeförhandlingen, Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen (2015) samt Trafikverkets
bedömningar.
TABELL 2: ANTAGEN TIDPLAN, NYA STAMBANOR

Källa: Sverigeförhandlingen, Utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen (2015), Namngivna investeringar,
Underlagsrapport till nationell plan för transportsystemet 2018–2029, Trafikverket samt Trafikverkets bedömningar.
Notering: Sverigeförhandlingen (2015) skriver ”Båda sträckorna bör vara färdigställda cirka 2035”. Vi har i denna
rapport antagit en något längre tidshorisont som får betraktas som ett sämre utfall avseende tidsåtgång. Nationell
plan för infrastruktur gör inga bedömningar i tid av nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö
som helhet. Det görs inte heller i 73-punktsprogrammet eller dylikt.
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Underlag från budget
För att uppskatta resurs- och kompetensbehovet för hela sträckan nya stambanor har vi använt
bedömningar från Ostlänken. Som vi beskrivit tidigare utgår modellen till stor del från budgeten för
järnvägsprojektet. Vi har därmed anpassat modellen och bedömningarna från Ostlänken till budgeten
för hela sträckan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. I huvudscenariot i denna rapport utgår
Ramboll från budgeten som är satt i Sverigeförhandlingen (2017), där kostnaden är beräknad till 230
mdkr10. Som vi nämnt tidigare finns det alltid osäkerheter i vad stora infrastrukturprojekt faktiskt
kommer att kosta. Då de uppskattade resultaten påverkas av budgeten redovisas i Bilaga 4 hur
resultaten påverkas vid förändringar av budgeten.
Vi har alltså använt kostnadsuppskattningen på 230 mdkr för hela sträckan nya stambanor på samma
sätt som för Ostlänken för att bedöma behovet av arbetskraft. Denna budget har delats upp mellan
delsträckorna för att göra det möjligt att analysera när i tiden arbetskraften behövs, vilket beror på
när de olika delsträckorna planeras byggas. Fördelningen av budgeten mellan delsträckorna är därmed
en viktig faktor när det gäller att beräkna behovet av arbetskraft. Vi har baserat hur kostnaderna
fördelar sig mellan de sju delsträckorna på:
·
·
·
·

distans
andel tunnlar av den totala sträckan
andel broar av den totala sträckan
antal passager genom städer med tillhörande stationsområde.

Dessa fyra faktorer är de som Ramboll identifierat som mest kostnadsdrivande när nya stambanor
planeras och genomförs. Vi har baserat våra bedömningar på olika källor.11 Men dessa mått är osäkra,
eftersom Trafikverket ännu inte fastställt korridor för alla delsträckor. Valet av korridor påverkar
anläggnings- och järnvägstekniska förutsättningar, miljökonsekvenser och så vidare, vilket i sin tur
påverkar budgeten. På grund av osäkerheten som följer med andelen broar och tunnlar så analyserar
vi därför förändringar av dessa mått i Bilaga 4.

10
11
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Prisnivå 2015–06
Uppskattade meterkostnader samt kostnad för stadspassage är baserade på interna erfarenheter och kalkyler hos Ramboll.

TABELL 3: INGÅNGSVÄRDE FÖR EXTRAPOLERING – DISTANS, ANTAL STADSPASSAGER OCH
ANDEL TUNNLAR OCH BROAR PER DELSTRÄCKA
Ostlänken
Distans km
Antal stadspassager
(ink. Flygplatser)

156
5

Linköping Jönköping

Jönköping Borås

Borås
Göteborg

Jönköping Värnamo

Värnamo Hässleholm

Hässleholm Lund

118

86

63

72

127

57

2

0

3

1

1

1

Sverigeförhandlingen (2016), Trafikverket (2018)

Källa
Andel ej bro/tunnel

79%

78%

80%

66%

87%

94%

97%

Andel tunnel

15%

11%

8%

23%

11%

2%

0%

Andel bro

6%

12%

12%

11%
Internt
material
TrV

3%

5%

3%

Källa
Kostnad Ej bro/tunnel
tkr/m

Regionförbundet
Östsam

TrV ÅVS (2018)

LTH (2018)

150

150

150

150

150

150

150

Kostnad Tunnel tkr/m

700

700

700

700

700

700

700

Kostnad Bro tkr/m
Kostnad för passage
genom stad (mdkr per
stad)

550

550

550

550

550

550

550

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Rambolls beräkningar/bedömningar baserat på tidigare projekt

1,0

Källa
Rambolls beräkning
av budget (mdkr)

1,0

54

46

32

30

20

32
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Antal årsarbetskrafter som krävs för att planera och genomförande nya stambanor
Ramboll uppskattar att efterfrågan på arbetskraft totalt kommer vara cirka 150 000 årsarbetskrafter
för att planera och genomföra nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och
Malmö (Figur 9). Flest årsarbetskrafter uppskattar vi att det behövs till att planera och bygga
Ostlänken. Därefter kräver delsträckan Linköping–Jönköping flest årsarbetskrafter. Mängden
arbetskraft speglar relativt väl hur lång sträckan är. Men även andelen broar och tunnlar samt antalet
passager genom städer påverkar den beräknade efterfrågan på arbetskraft.
FIGUR 9. RAMBOLLS BEDÖMNING AV HUR MÅNGA ÅRSARBETSKRAFTER DE OLIKA
DELSTRÄCKORNA FÖR NYA STAMBANOR STOCKHOLM–GÖTEBORG OCH STOCKHOLM–MALMÖ
KRÄVER
Ostlänken

Cirka 34 000

Linköping-Jönköping

Cirka 30 000

Jönköping-Borås
Borås-Göteborg
Jönköping-Värnamo

Cirka 20 000
Cirka 18 000
Cirka 15 000

Värnamo-Hässleholm
Hässleholm-Lund

Cirka 23 000
Cirka 12 000

Dessa årsarbetskrafter fördelar sig relativt ojämnt över tid från 2018 fram till 2040 (Figur 10). Enlig
våra modeller kommer den högsta efterfrågan på arbetskraft att nås år 2031, med en efterfrågan på
cirka 16 500 årsarbetskrafter. Under detta år planerar Trafikverket att det byggs på de flesta
delsträckorna samtligt. Fram till och med år 2024 är efterfrågan relativt låg. Därefter planerar
Trafikverket att de tre sista delsträckorna ska börja byggas (Jönköping–Borås, Jönköping–Värnamo
och Värnamo–Hässleholm). Därför kommer efterfrågan sedan successivt att öka. Som figuren visar är
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det framförallt konsulter och entreprenörer som står för den största mängden efterfrågad arbetskraft.
Därefter är Trafikverket den aktör som efterfrågar mest arbetskraft för de nya stambanorna.
FIGUR 10. RAMBOLLS BEDÖMNING AV ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER PER ÅR UPPDELAT PER
AKTÖR
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Olika moment utgör olika stora delar av efterfrågan på arbetskraft för olika aktörer (Figur 11).
Trafikverket, konsulter och entreprenörer behöver mest arbetskraft under byggandefasen, vilket vi
även visade då vi presenterade vår modell i avsnitt 2.2. För kommuner krävs det ungefär lika mycket
arbetskraft under planläggning som under byggande – knappt 40 procent av den efterfrågade
arbetskraften. Anledningen till att en så stor andel krävs under byggandet är att kommuner har
ansvaret för att bygga resecentrum och dess närområden. Länsstyrelser behöver framförallt
arbetskraft under planläggningsskedet, medan övriga aktörer i första hand behöver arbetskraft till
planläggning och bygghandling.
FIGUR 11. RAMBOLLS BEDÖMNING AV PROCENTUELL FÖRDELNING AV EFTERFRÅGAN PÅ
ARBETSKRAFT FÖR NYA STAMBANOR PER MOMENT, UPPDELAT PÅ AKTÖR
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Utbud av arbetskraft
Det övergripande resultatet från den utbudsmodellen vi beskrev i kapitel 2.3 är att den förväntade
bristen på de yrkesgrupper som krävs för att planera och genomföra nya stambanor skiljer sig mycket
åt mellan yrkesgrupperna (figur 12). Dels finns det yrkesgrupper där vi förväntar att det råder överskott
på upp till 10 procent. Dels finns yrkesgrupper där vi förväntar att det råder brist med upp till 8 procent.
Men de yrkesgrupper som krävs för att planera och bygga stambanorna finns inte med bland de
yrkesgrupper där det förväntas vara absolut störst underskott. Bland de yrkesgrupper där det
förväntas vara störst underskott finns framförallt olika typer av sjuksköterskeyrken samt
undersköterskor och lärare. De yrkesgrupper som behövs till stambanorna finns inte heller med bland
de med störst förväntat överskott – där många yrkesgrupper inom kultur och media finns
representerade.
FIGUR 12: GENOMSNITTLIG PROCENTUELLT ÖVERSKOTT ELLER UNDERSKOTT I UTBUDET FÖR
YRKEN I SVERIGE EFTER SSYK (4-SIFR), ÅREN 2020–2040, MEDELSCENARIO (NEGATIVT
VÄRDE = UNDERSKOTT)
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Notering: Varje prick representerar en yrkesgrupp, totalt finns 430 yrkesgrupper enligt SSYK (4-siffrig). Totalt har 90
yrkesgrupper identifierats för planering och genomförande av nya stambanor, dessa yrkesgrupper har blåa prickar
medan de som inte innefattas har gråa prickar.

I Figur 13 nedan illustreras den genomsnittliga över- eller underskottet av arbetskraft under perioden
2020–2040 för samtliga yrken (430 stycken) enligt SSYK-kategoriseringen. Figuren speglar hur
osäkerheten ser ut i de skattningar som tagits fram. Den visar också på skillnaden i osäkerhet från yrke
till yrke. Som beskrivits i metodkapitlet har de olika scenarierna tagits fram med olika vikt till olika
underlag. En stor spridning ska således ses som att de olika underlagen pekar åt olika håll.
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FIGUR 13: GENOMSNITTLIG UTBUDSÖVERSKOTT/UTBUDSUNDERSKOTT FÖR YRKEN I SVERIGE
EFTER SSYK (4-SIFR), ÅREN 2020–2040, MEDEL-, HÖG- OCH LÅGSCENARIO
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Notering: Varje prick representerar en yrkesgrupp, totalt finns 430 yrkesgrupper enligt SSYK (4-siffrig).
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4. RESULTAT – GAP-ANALYS
I detta kapitel analyserar vi de yrkesgrupper som vi identifierat i tidigare steg, och om yrkesgruppen
är att betrakta som en risk när det gäller planeringen och genomförandet av nya stambanor mellan
Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö. Vi har delat in resultaten i två övergripande
steg. I ett första steg identifierar vi kvantitativt de 20 yrkesgrupper där risken är som störst när det
gäller behovet och utbudet av arbetskraft (gap-analys). Efter detta presenterar vi en kvalitativ analys
av dessa 20 yrkesgrupper, baserat på intervjuer och tidigare genomförda studier (analys av
bristyrken).

Gap-analys
Vi har identifierat brister när det gäller olika yrkesgrupper genom att studera skillnader mellan utbud
och efterfrågan av arbetskraft. Vi har gjort detta genom sex olika metoder, eller riskmått vilka beskrivs
i metodkapitlet ovan. Vi har rankat respektive riskmått från den yrkesgrupp som det är störst risk att
det kommer vara brist inom till den där den risken är minst.
Det finns 430 olika yrkesgrupper i Sverige, varav vi har identifierat att 90 behövs för att planera och
genomföra nya stambanor. Av dessa har vi identifierat 43 yrken som där det finns någon typ av risk
när det gäller resurs- och kompetensförsörjningen. Av dessa har vi sedan identifierat 20 yrken där vi
bedömer risken som stor (Tabell 4).
FIGUR 14: SAMMANFATTNING AV RESULTAT FRÅN GAP-ANALYSEN

Bland de 20 yrken där vi bedömt att risken för brist är stor finns yrken som anläggningsarbetare och
anläggningsmaskinförare, civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning samt betongarbetare. Dessa
yrken har även identifierats som riskyrken i tidigare utredningar som studerat kompetensförsörjningen
för byggandet av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö.12 Även
yrken kopplade till el- och signalteknik har vi identifierat som yrken där det sannolikt kommer finnas
en stor brist. Där ingår yrkeskategorierna elektronikreparatörer och kommunikationselektriker,
installations- och serviceelektriker samt civilingenjörsyrken inom elektroteknik. Även denna
yrkesgrupp har identifierats som riskyrken i tidigare kompetensutredningar.13
Vår bedömning är baserad på de sex olika riskmått vi beskriver i metodkapitlet. Dels har vi baserat vår
bedömning på antal riskmått, där yrket ska ha funnits representerat i topp-20, dels har vi baserat vår
bedömning på om yrket utmärker sig särskilt inom ett eller fler riskmått. Ett exempel är ”8114
Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror”, som finns med bland topp-20 risk av våra 90

12
13

30

Se exempelvis ”Kompetensbehovsanalys i samband med byggande av Ostlänken” (2013), Regionförbundet Östsam,
Se exempelvis ”Prognos över framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårbunden trafik” (2020), VTI

yrken för fyra av riskmåtten. Dessutom utmärker sig yrkesgruppen särskilt inom riskmåtten ”Andel av
yrkesgrupp som krävs” (1) samt ”Kombinerat index år för år” (6).

TABELL 4: DE 20 YRKESGRUPPER MED STÖRST RISK NÄR DET GÄLLER ATT PLANERA OCH
GENOMFÖRA NYA STAMBANOR (RISKMÅTT INOM PARENTES)
Yrkesgrupp

Motivering

7114 Anläggningsarbetare

Topp 20 riskyrken för fem riskmått (1, 3–6)

2142 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning

Topp 20 riskyrken för fem riskmått (1, 3–6)

7113 Betongarbetare

Topp 20 riskyrken för fem riskmått (1, 3–6)

7420 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m,fl,

Topp 20 riskyrken för fyra riskmått (2–5)

8342 Anläggningsmaskinförare m,fl,

Topp 20 riskyrken för fem riskmått (1, 3–6)
Mycket kritiska peakar (6)

7215 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare

Topp 20 riskyrken för fyra riskmått (1,2,4,6)
Mycket kritiska peakar (6)

8114 Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror

Topp 20 riskyrken för fyra riskmått (1–3, 6)
Mycket kritiska peakar (6)
Mycket hög andel av yrkesgrupp som krävs (1)

7212 Svetsare och gasskärare

Topp 20 riskyrken för fem riskmått (2–6)
Stora brister i absoluta tal (3–5)

7111 Träarbetare, snickare m,fl,

Topp 20 riskyrken för fyra riskmått (2–6)
Stora brister i absoluta tal (3–5)

7411 Installations- och serviceelektriker

Topp 20 riskyrken för fem riskmått (2–6)
Stora brister i absoluta tal (3–5)

3112 Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

Topp 20 riskyrken för fem riskmått (2–6)

8113 Brunnsborrare m,fl,

Mycket hög andel av yrkesgrupp som krävs (1)

7115 Anläggningsdykare

Mycket hög andel av yrkesgrupp som krävs (1)

2164 Lantmätare

Mycket kritiska peakar (6)
Mycket hög andel av yrkesgrupp som krävs (1)

2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi

Mycket kritiska peakar (6)
Mycket hög andel av yrkesgrupp som krävs (1)

8115 Bergssprängare

Mycket kritiska peakar (6)
Mycket hög andel av yrkesgrupp som krävs (1)

2143 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik

Stora brister i absoluta tal (3–5)

7125 VVS-montörer m,fl,

Stora brister i absoluta tal (3–5)

2163 Planeringsarkitekter m,fl,

Ej kvantitativt identifierad som mycket stor risk men
bedöms som risk bland många aktörer

2623 Arkeologer och specialister inom humaniora m,m,

Hög andel av yrkesgrupp som krävs (1) samt bedöms som
risk bland många aktörer

Nedan redovisar vi riskmått för riskmått, och de yrkesgrupper inom respektive riskmått vi identifierat.
Illustrationer över utbud och efterfrågan för respektive yrkesgrupp redovisas i Bilaga 3.

31

Riskmått 1: Andel av yrkesgrupp som krävs
Det första riskmåttet vi använt är andelen av yrkesgruppen som krävs för att planera och bygga nya
stambanor mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö. Om en hög andel av en
yrkesgrupp krävs innebär det stora risker om något skulle hända med yrkesgruppen, eller om
yrkesgruppen i fråga efterfrågas i hög utsträckning även av andra investeringsprojekt. När det gäller
majoriteten av alla yrkesgrupper krävs under en procent av den totala arbetskraften. Men när det gäller
ett antal yrkesgrupper krävs en betydligt större andel (Figur 15).
FIGUR 15. ANDEL AV YRKESGRUPP SOM KRÄVS FÖR ATT PLANERA OCH GENOMFÖRA NYA
STAMBANOR
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Notering: Andelen är framräknad genom att dividera det totala behovet årsarbetskrafter för att genomföra projektet
under åren 2020–2040 med det totala prognostiserade utbudet av årsarbetskrafter under samma period.
Medelscenariot av utbudsskattningen har använts.

Bland de 20 yrkesgrupper där andelen av yrkesgruppen som behövs till nya stambanor är som störst
finns lantmätare, civilingenjörer inom gruvteknik, anläggningsdykare, bergsprängare och
brunnsborrare (Tabell 5). En av anledningarna till att det krävs så stor andel av dessa yrkesgrupper är
att de är mycket små.
TABELL 5: ANDEL AV YRKESGRUPP SOM KRÄVS FÖR GENOMFÖRANDE AV NYA STAMBANOR
Yrkesgrupp
2164 Lantmätare
2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi
7115 Anläggningsdykare
8115 Bergssprängare
8113 Brunnsborrare m,fl,
8114 Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror
2623 Arkeologer och specialister inom humaniora m,m,
7215 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare
8343 Kranförare m,fl,
2141 Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering
8342 Anläggningsmaskinförare m,fl,
2181 Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker
2142 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
7114 Anläggningsarbetare
8111 Gruv- och stenbrottsarbetare
3117 GIS- och kartingenjörer
7113 Betongarbetare
1341 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1
3116 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi
2183 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik

Andel
20,3 %
18,4 %
14,5 %
13,8 %
12,7 %
12,2 %
7,6 %
5,7 %
5,3 %
4,3 %
4,2 %
3,6 %
3,2 %
2,7 %
2,5 %
2,3 %
2,3 %
2,1 %
2,1 %
2,0 %

Notering: Andelen är framräknad genom att dividera det totala behovet årsarbetskrafter för att genomföra projektet
under åren 2020–2040 med det totala prognostiserade utbudet av årsarbetskrafter under samma period.
Medelscenariot av utbudsskattningen har använts.
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Riskmått 2: Konkurrens om arbetskraft
Riskmått 2 är förhållandet mellan hur mycket arbetskraft stambaneprojektet skulle behöva och det
faktiska utbudet av arbetskraft. Värdet visar alltså hur mycket yrkesgruppen skulle behöva öka eller
minska i procent för att nå balans. Detta riskmått tar alltså hänsyn till i vilken grad som det råder
obalans inom en yrkesgrupp. Måttet tar inte hänsyn till hur stor yrkesgruppen är i absoluta tal.
Exempelvis är bristen lika stor i detta riskmått om bristen är 10 och storleken på yrkesgruppen är 100
som om bristen är 100 och storleken på yrkesgruppen är 1 000. Det råder enligt detta mått brist på
cirka hälften av de yrkesgrupper som krävs för att planera och bygga nya stambanor (figur 16).
FIGUR 16: PROCENTUELLT ÖVER- ELLER UNDERSKOTT PÅ ARBETSKRAFT PER YRKESGRUPP,
GENOMSNITT FÖR ÅREN 2020–2040
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Av de 20 yrkesgrupper med störst brist enligt definitionen av riskmått 2 är lantmätare den grupp där
bristen är som störst (Tabell 6). Detta beror till stor del på att det är en relativt liten yrkesgrupp. Det
innebär att även om bristen inte är så stor i absoluta tal så är den procentuella bristen stor. I riskmått
3–5, där vi analyserar den absoluta bristen, finns till exempel lantmätare inte med bland topp-20.
Mönstret är liknande även för stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare, det vill säga även de
yrkesgrupperna är ganska små och bristen i absoluta tal är inte lika påfallande. För svetsare och
gasskärare är situationen en annan, eftersom det är en relativt stor yrkesgrupp och bristen i absoluta
tal (riskmått 3–5) är påfallande. Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi är ett litet
civilingenjörsyrke. Bristen på sex procent är därmed inte speciellt stor i absoluta tal. Men
civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi är en yrkesgrupp som krävs i relativt hög
utsträckning för att planera och bygga nya stambanor. I kombination med bristen skapar det en risk
när det gäller att hitta tillräckligt med arbetskraft.
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TABELL 6. PROCENTUELLT ÖVER- ELLER UNDERSKOTT PÅ ARBETSKRAFT PER YRKESGRUPP,
GENOMSNITT FÖR ÅREN 2020–2040
Yrkesgrupp
2164 Lantmätare
7215 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare
7212 Svetsare och gasskärare
2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi
8114 Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror
8113 Brunnsborrare m,fl,
8312 Bangårdspersonal
8115 Bergssprängare
8111 Gruv- och stenbrottsarbetare
7411 Installations- och serviceelektriker
7124 Glastekniker
7126 Kyl- och värmepumpstekniker m,fl,
7420 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m,fl,
3354 Säkerhetsinspektörer m,fl,
7213 Byggnads- och ventilationsplåtslagare
7115 Anläggningsdykare
7111 Träarbetare, snickare m,fl,
2181 Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker
8343 Kranförare m,fl,
8311 Lokförare

Procentuellt över- eller underskott
-8 %
-8 %
-8 %
-6 %
-6 %
-6 %
-5 %
-5 %
-5 %
-5 %
-4 %
-3 %
-3 %
-3 %
-3 %
-3 %
-3 %
-3 %
-3 %
-3 %

Riskmått 3–5: Bristen i absoluta tal – tre scenarier
När det gäller bristen i absoluta tal så bedömer vi att det blir en brist på en stor del av de yrkesgrupper
som krävs för att planera och bygga nya stambanor (Figur 17). Om vi ska hårdra det så finns tre
kategorier av yrkesgrupper: en tredjedel där det är brist oavsett vilket scenario vi undersöker, en
tredjedel när nettot ofta ligger runt noll, det vill säga det kommer vara balans, och en tredjedel där det
kommer finns överskott av arbetskraft.
Vi har använt olika data för att göra de olika uppskattningarna (se metodkapitlet). För medelscenariot
används en mer datadriven ansats. När det gäller ytterlighetsscenarierna har vi lagt större vikt vid vad
olika arbetsgivare tror det kommer råda brist. För vissa yrkesgrupper säger alla tre bedömningarna
samma sak, exempelvis för anläggningsarbetare ger alla tre scenarier ett genomsnittligt underskott
på årsarbetskrafter mellan 375-550 (Låg:-375 ÅA; Medel: -462 ÅA; Hög: -550 ÅA). Detta innebär att
det finns en relativt låg osäkerhet om huruvida anläggningsarbetare är ett bristyrke. Det finns också
yrkesgrupper där det är stor skillnad mellan scenarierna. Våra bedömningar när det gäller dessa yrken
är därmed mer osäkra. Ett sådant exempel är civilingenjörer inom maskinteknik, där scenario låg ger
ett överskott av arbetskraft under perioden medan scenario hög ger ett stort underskott under
perioden.
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FIGUR 17. BRISTEN I ABSOLUTA TAL, GENOMSNITTLIGT NETTOÖVERSKOTT/
NETTOUNDERSKOTT AV ÅRSARBETSKRAFTER PER YRKESGRUPP UNDER 2020–2040,
YRKESGRUPPER SOM KRÄVS FÖR ATT PLANERA OCH BYGGA NYA STAMBANOR
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Notering: Figuren visar nettotillgången för arbetskraft per yrke för samtliga yrkesgrupper som behövs för att planera och
bygga nya stambanor för de tre scenarier som definierats. Varje blå prick utgör skattningen på nettotillgången av
arbetskraft för medelscenariot för en specifik yrkesgrupp. Strecken som finns ovan och under utgör skattningen från högoch lågscenariot (vilka kan ses som en typ av konfidensintervall). Varje markering som finns under noll innebär alltså att
det kommer råda brist på arbetskraft inom yrkesgruppen. Yrkesgrupperna är sorterade baserat på under- eller överskottet
enligt medelscenariot.

Bland de yrkesgrupper där nettounderskottet är bland de 20 största för de tre olika scenarierna har vi
identifierat hälften av yrkesgrupperna som bristyrken inom samtliga scenarier (Tabell 7). Som vi
beskrivit ovan innebär detta att osäkerheten är liten när det gäller om yrket kommer vara ett bristyrke
eller inte när Trafikverket planerar och bygger nya stambanor. Den andra halvan av yrkesgrupperna
har vi identifierat som ett bristyrke i bara ett eller två scenarier. Med andra ord finns här en större
osäkerhet om detta kommer vara ett bristyrke under perioden 2020–2040. Den osäkerheten beror på
att olika underlag pekar åt olika håll. Det betyder i praktiken att arbetsgivares bedömningar inte ligger
i linje med den datadrivna skattade utvecklingen vi använt (se metodkapitlet). Civilingenjörsyrken
inom maskinteknik är ett sådant yrke, där två av tre scenarier visar på en påfallande brist på
arbetskraft, medan det tredje scenariot visar på ett överskott av arbetskraft. Säkerhetsinspektörer är
ett annat exempel. Denna yrkesgrupp finns bara med som topp-20 bristyrken i ett av scenarierna. Men
osäkerheten är inte lika stor för denna yrkesgrupp, eftersom yrkesgruppen snarare är på gränsen att
hamna bland topp-20 för samtliga scenarier fast den bara gör det för ett.
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TABELL 7. BRIST I ABSOLUTA TAL, TOPP-20 BRISTYRKEN PER SCENARIO
Topp- 20
Nettounderskott
scenario Låg

Topp-20
Nettounderskott
scenario Medel

Topp-20
Nettounderskott
scenario Hög

Antal
Ja

7411 Installations- och serviceelektriker

Ja

Ja

Ja

3

7212 Svetsare och gasskärare

Ja

Ja

Ja

3

7114 Anläggningsarbetare

Ja

Ja

Ja

3

7113 Betongarbetare

Ja

Ja

Ja

3

8342 Anläggningsmaskinförare m,fl,

Ja

Ja

Ja

3

2142 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning

Ja

Ja

Ja

3

7111 Träarbetare, snickare m,fl,

Ja

Ja

Ja

3

7420 Elektronikreparatörer/kommunikationselektriker m,fl,

Ja

Ja

Ja

3

7125 VVS-montörer m,fl,

Ja

Ja

Ja

3

7131 Målare

Ja

Ja

Ja

3

2143 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik

Ja

Ja

Ja

3

3114 Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik

Ja

Ja

Ja

3

3119 Övriga ingenjörer och tekniker

Ja

Ja

Ja

3

3121 Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva

Ja

Ja

Ja

3

7119 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare

Ja

Ja

Nej

2

7213 Byggnads- och ventilationsplåtslagare

Ja

Ja

Nej

2

3112 Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

Nej

Ja

Ja

2

2144 Civilingenjörsyrken inom maskinteknik

Nej

Ja

Ja

2

3113 Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik

Nej

Ja

Ja

2

7215 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare

Nej

Ja

Nej

1

8114 Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror

Ja

Nej

Nej

1

7126 Kyl- och värmepumpstekniker m,fl,

Ja

Nej

Nej

1

8311 Lokförare

Ja

Nej

Nej

1

3354 Säkerhetsinspektörer m,fl,

Ja

Nej

Nej

1

8332 Lastbilsförare m,fl,

Nej

Nej

Ja

1

8212 Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning

Nej

Nej

Ja

1

2412 Controller

Nej

Nej

Ja

1

Yrkesgrupp

Riskmått 6 – Kombinerat index av övriga riskmått
Vi har tagit fram riskmått 6 genom att kombinera de tidigare måtten, det vill säga bristen i absoluta
tal, bristen i förhållande till storleken på yrkesgruppen och behovet av yrkesgruppen för att planera
och bygga nya stambanor. Från dessa mått har vi räknat fram ett indexvärde som går från -100 till 0.
Detta kan alltså ses som ett samlat riskmått, där vi vägt in så mycket som möjligt. Genom att
kombinera alla riskmått får de yrkesgrupper som sticker ut särskilt inom något riskmått stor vikt.
FIGUR 18: INDEXVÄRDE – RISKMÅTT 6
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De yrkesgrupper som får de lägsta indexvärdena för riskmått 6 är de där det under planerandet och
byggandet av nya stambanor krävs ett stort antal av yrkesgruppen, och där även andelen som krävs
av yrkesgruppen är hög.
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TABELL 8. TOPP-20 YRKEN KOPPLAT FÖR RISKMÅTT 6
Yrkesgrupp
8114 Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror
2164 Lantmätare
2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi
8342 Anläggningsmaskinförare m,fl,
7215 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare
8115 Bergssprängare
7114 Anläggningsarbetare
7212 Svetsare och gasskärare
2142 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
7113 Betongarbetare
8113 Brunnsborrare m,fl,
7111 Träarbetare, snickare m,fl,
3112 Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
2141 Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering
7119 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare
8111 Gruv- och stenbrottsarbetare
8343 Kranförare m,fl,
7411 Installations- och serviceelektriker
7115 Anläggningsdykare

Indextal
-75
-66
-59
-58
-39
-39
-38
-35
-34
-18
-18
-17
-13
-12
-10
-9
-9
-7
-7

Fördjupad analys av riskyrken
Ramboll har intervjuat företrädare för de organisationer där de 20 yrken som det är störst risk enligt
gap-analysen ovan att det kommer råda brist inom är verksamma. Syftet med intervjuerna är att de
ska styrka den kvantitativa analysen och skapa en bättre förståelse för arbetsmarknadens dynamik
inom riskyrkena, och för hur branschen hanterar dessa brister. Ytterligare ett syfte med intervjuerna
är att lyfta fram yrken som inte kommit fram i den kvantitativa analysen, om de finns sådana yrken. Vi
presenterar analysen av yrkena i ordning utifrån en förenklad bild av processen som består av
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

förberedande arbete, som planerings-, planläggnings- och bygghandlingsprocess
anläggningsarbete och banunderbyggnad
järnvägsteknik och installation (banöverbyggnad)
kompetenser som återkommer i flera faser.

Förberedande arbete: lantmätare/markförhandlare
Många aktörer har idag ett stort behov av lantmätare och markförhandlare. Eftersom vi har en hög
byggtakt i den övriga ekonomin finns det en risk att betydande bristlägen kan uppkomma, då olika
typer av exploateringsprojekt inom bygg och anläggning konkurrerar om samma typ av resurser inom
lantmäteriområdet. Den kvantitativa bedömningen av bristläget när det gäller lantmätare och
markförhörhandlare, det vill säga yrken kopplade till SSYK-koden 2164, visar att en särskild stor andel
av det totala antalet yrkesverksamma kommer att tas i anspråk när nya stambanor ska anläggas. När
järnvägsprojektet vinner laga kraft kopplas lantmäteriet in i frågor som rör markförflyttningar och
marköverlämningar. På grund av lantmätares och markförhandlares roll under planläggnings-, byggoch överlämningsskedena har dessa yrkesgrupper också betydande arbetstoppar, vilket ytterligare
riskerar att försvåra resursförsörjningen.
I intervjuer med det kommunala lantmäteriet i både Norrköping och Linköping framkommer att det
redan i dagsläget råder brist på förrättningslantmätare med rätt kompetens. Trots att Trafikverket står
för finansieringen av de lantmäteritjänster Ostlänken behöver har kommunala lantmäterier svårt att
anställa fler på grund av att det saknas lantmätare som är tillräckligt erfarna. Det råder även brist på
markförhandlare, som har liknande kompetenser, vilket har kommit fram i intervjuer vi genomfört med
Trafikverket. Erfarenhet tycks vara en viktig faktor hos markförhandlare ur ett arbetsgivarperspektiv,
eftersom en viktig del i detta arbete är att bygga förtroende mellan parter i byggprocessen. De
arbetsuppgifter som markförhandlare har är också ofta komplexa och tidskritiska. Framgångsrik
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markförhandling är en förutsättning för att få till stånd avtal, vilket berör frågan om byggherrens
tillgång till marken för exploatering.
Bristen på lantmätare kan leda till att projekt försenas i de fall där det ännu inte finns beslut om att
byggherrarna ska få tillgång till marken som järnvägen ska byggas på. Det finns även en risk att bristen
leder till att kostnaderna för projektet blir större än planerat. För att täcka upp behovet av en erfaren
lantmätare eller markförhandlare kan det krävas ett team av flera mindre erfarna personer. Även detta
kan därför medföra högre kostnader. Den rådande bristen på lantmätare gjorde att regeringen 2017
gav Lantmäteriet i uppdrag att undersöka hur Lantmäteriets handläggningstider kunde kortas, som
åren 2012–2017 uppskattades till i genomsnitt 47 veckor.14 Samtidigt fick Statskontoret i uppdrag av
regeringen att utvärdera de åtgärder som Lantmäteriet gjort och dess effektivitet. Regeringen fastslår
i pressmeddelandet av dessa uppdrag att en anledning till de långa handläggningstiderna är
kompetensbrist inom branschen.15 De långa ledtiderna har gjort att både branschaktörer och politiska
aktörer kritiserat Lantmäteriet. En genomsökning av relevanta artiklar visar också tydligt att lantmäteri
och begreppet flaskhals ofta figurerar ihop. Statliga Lantmäteriet har själva sagt att de har ett stort
behov att rekrytera ny personal, och de har av denna anledning skapat en skräddarsydd kortutbildning
för arbetslösa lantmätare med utländsk examen.16 Ett drygt 30-tal personer påbörjade denna
utbildning under 2019. I skrivande stund är det oklart hur framgångsrik denna satsning är.
Bristen på lantmätare leder också till negativa konsekvenser för kommunerna. De har också ett behov
av personer inom yrkesgruppen, och upplever bristen som stor. Längs flera av stambanornas
delsträckor finns det många fastigheter, vilket leder till ökad handläggning för kommunerna. I
slutändan blir det en prioriteringsfråga för kommunen – om alla lantmätare lägger mycket av sin
arbetstid på frågor som rör de nya stambanorna leder det till att de kan lägga mindre arbetstid på
annan hantering av markfrågor, till exempel kommunens bostadsbyggande. Konsekvensen av att
kommuner inte har tillräcklig tillgång på lantmätare kan alltså bli både att planeringen av nya
stambanor försenas och att andra kommunala projekt försenas, vilket i förlängningen leder till ökade
samhällskostnader.
Utifrån ett regionalt perspektiv (se kapitel 9.1) ser vi indikationer på att bristläget som är beskrivet
ovan också är fallet i samtliga av de sju regioner där den nya stambanor ska byggas.17 Denna
bedömning baseras på Rambolls schablonuppskattning över arbetskraftsbristen i regionerna.
Indikationer ges dock av ett något större bristläge i Jönköping, Stockholm och Västra Götaland,
relativt sett mot läget nationellt. För storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland handlar det
i stort om en hög byggtakt vilket medför en större efterfrågan på lantmätare och markförhandlare. I
våra regionala schablonuppskattningar ser vi vidare indikationer på att särskilt stora andelar av det
totala utbudet av dessa yrken kommer att tas i anspråk till följd av att det byggs nya stambanor.

Förberedande arbete - Arkeologer
Behovet av arkeologer till de nya stambanorna kommer att vara stort. För Ostlänken uppskattas
behovet av arkeologer till totalt cirka 1 000 årsarbetskrafter, där det under åren 2024–2025 kommer
behövas så många som 250 arkeologer per år. Det stora behovet beror på de upp mot 250
fornlämningar som identifierats inom utredningskorridoren.18 Sett till hela sträckan för de nya
stambanorna uppskattar vi att behovet av arkeologer uppgår till cirka 2 600 årsarbetskrafter, där det
under de mest intensiva åren kommer krävas upp mot 300 arkeologer per år. Det är framförallt

Pressmeddelande Regeringen 19-01-2017: ”Lantmäteriets handläggningstider granskas”
Pressmeddelande Regeringen 19-01-2017: ”Lantmäteriets handläggningstider granskas”
16 Dagens Näringsliv 08-04-2019 ”Sverige har brist på lantmätare”
17 Jönköpings län, Kronobergs län, Skåne län, Stockholms län, Sörmlands län, Västra Götalands län och Östergötlands län.
18 Intervju med Länsstyrelsen Sörmland.
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Länsstyrelserna som upphandlar de arkeologer som krävs för projektet, medan Trafikverket står för
kostnaden.
Enligt våra kvantitativa beräkningar är cirka 1 150 personer i dagsläget verksamma inom
yrkeskategorin 2623 Arkeologer och specialister inom humaniora m,m, I denna yrkeskategori ingår
dock så många som 39 olika yrkesgrupper.19 Detta kan vara en av förklaringarna till att den
uppmärksammade bristen på arkeologer som framkommit under samtal och intervjuer med olika
aktörer inte syns så tydligt i den kvantitativa analysen.20 Enligt intervjuer med Magnus Djerfsten, som
är projektledare för arkeolog för Ostlänken, finns det i dagsläget cirka 250–300 personer i Sverige
som har arkeologi som sin huvudsakliga sysselsättning. Detta innebär att det under de mest intensiva
åren – då det krävs som flest arkeologer – kommer krävas att i princip samtliga yrkesverksamma
arkeologer arbetar med nya stambanor för att arbetskraftsbehovet ska täckas. Denna brist av
arkeologer har även identifierats i tidigare kompetensutredningar.21
Det finns dock fler personer än dessa 250–300 som har utbildning inom arkeologi. Men eftersom
efterfrågan på arkeologer tidigare varit begränsat uppges många av dessa personer ha valt ett annat
yrke. Det kan därmed vara svårt att få tillbaka dessa personer till arkeologi för en tillfällig topp i
efterfrågan.
Bristen på erfarna arkeologer upplevs vidare som ett särskilt stort problem då efterfrågan på
arkeologer ökar. En erfaren arkeolog ska ha varit verksam i minst 5–10 år och varit projektledare eller
biträdande projektledare för ett projekt av liknande storlek. Risken om oerfarna arkeologer leder
utredningar är att utredningen tar längre tid och blir betydligt mer kostsam. Det finns också ytterligare
kompensutmaningar när många arkeologiska undersökningar berör fynd från samma tidsålder. Detta
sätter ett ytterligare tryck på vissa specialiseringar inom yrkesgruppen, som ställer till ytterligare
problem för utbudet av arbetskraft. En bristande tillgång på arkeologer riskerar att bli en flaskhals för
planeringen av de nya stambanorna. Kulturmiljölagen säger att det inte går att bygga på det berörda
området om det inte genomförts nödvändiga arkeologiska undersökningar och åtgärder av
fornlämningar. Detta innebär att en mycket liten grupp personer kan sätta stopp för hela projektet om
det råder resurs- och kompetensbrist inom yrkesgruppen.
I våra regionala schablonuppskattningar (se kapitel 9.1) ser vi indikationer på att särskilt stora andelar
av det totala utbudet inom yrkeskategorin 2623 förväntas tas i anspråk i regionerna Jönköping och
Kronoberg. Sammanfattningsvis indikerar våra regionala uppskattningar att det också är i dessa
regioner som vi ser ett förhöjt bristläge, då sett till den övergripande yrkeskategori som arkeologer
tillhör.

Anläggningsarbeten och banunderbyggnad
I den följande kvalitativa analysen gör vi en distinktion mellan generella samt icke-järnvägsspecifika
kompetenser, som krävs för anläggnings- och banunderbyggnad (terrassering, broar, tunnlar,
etcetera), och järnvägsspecifik kompetens, som rör järnvägsteknik och banöverbyggnad, och
innefattar exempelvis BEST-yrken. De generella och icke-järnvägsspecifika yrkena omfattas i den
tidigare kvantitativa analysen exempelvis av träarbetare, brunnsborrare, betongarbetare,
bergsprängare samt delar av anläggningsarbetare och maskinoperatörer.
I vår kvantitativa bedömning av bristläget inom denna övergripande yrkeskategori ser vi att det
sannolikt blir brist inom flera yrkesgrupper. När det gäller några yrkesgrupper kommer anläggningen

Antropolog, arkeolog, daktylog, etnolog, forskare inom 20 olika ämnesområden, genealog, genusvetare, geograf, idéhistoriker, kriminolog.
Kulturgeograf, kulturvetare, marinarkeolog, naturgeograf, politolog, rättssociolog, rättsvetare, samhällsgeograf, socialantropolog, statsvetare.
20 Detta är ett tydligt exempel på när SSYK-indelningens brister (som nämndes i kapitel 2.1.) blir synliga.
21 Se exempelvis ”Bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn” (2020), Mälardalsrådet
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av nya stambanor behöva en betydande andel av det totala antalet yrkesverksamma. Detta gäller i
synnerhet för betongarbetare, brunnsborrare, bergsprängare, maskinoperatörer, anläggningsdykare,
anläggningsmaskinförare samt vissa grupper av anläggningsarbetare. Den kvantitativa analysen när
det gäller skillnaden mellan utbudet och antal efterfrågade i ekonomin som helhet visar att det finns
särskilda risker för kompetensförsörjningen när det gäller träarbetare, betongarbetare, VVS-montörer,
anläggningsarbetare samt anläggningsmaskinförare och stålkonstruktionsmontörer.
För ett antal yrkeskategorier bekräftar intervjuerna att det redan idag råder betydande brist. Det gäller
yrkeskategorierna
anläggningsarbetare,
betongarbetare,
träarbetare/snickare,
anläggningsmaskinförare, anläggningsarbetare, kranförare samt för vissa delar av gruppen
installations- och serviceelektriker, stålkonstruktionsmontörer och svetsare som ej rör
banöverbyggnad. Detta ligger även i linje med andra analyser som påvisat stora brister av
betongarbetare, anläggare och snickare samt tjänstepersoner som arbetsledare inom dessa yrken.22
Samtidigt uppges i intervjuerna möjligheterna att rekrytera kompetens från utlandet som goda, särskilt
när det gäller träarbetare och betongarbetare. För anläggningsarbetare uppges bristen på arbetskraft
som stor, men möjligheterna att rekrytera från utlandet är till viss del goda. En återkommande
reflektion från de vi intervjuat är att de planerade samhällsbyggnadsinvesteringar både i Sverige och
utomlands är omfattande, vilket kan skapa en större konkurrens än vad som varit fallet tidigare.
För elektronikreparatörer finns en brist som beror på att för få utbildas, medan det för installationsoch servicetekniker samt VVS-montörer utbildas förhållandevis många, men där det är få som har
genomgått tillräcklig färdighetsträning ute i arbetslivet efter att ha avslutat sin utbildning. De yrken
med allvarligast brist inom installatörsyrkena är elektriker, serviceelektriker, ledande montör och VVSmontör, och inom dessa råder sedan länge ett permanent underskott av kompetens, och det är ett
underskott som dessutom sannolikt kommer öka. Med dessa yrken avses inte BEST-arbeten, som
exempelvis kontaktledningstekniker, signaltekniker och signalmontör. Rekryteringen av utländsk
arbetskraft verkar vara begränsad, men har ökat under de senaste fem åren. Kompetensbasen för
specialistkompetenser och ledningsfunktioner inom dessa yrken består i första hand av personer i
Sverige. Branschen spår att konkurrensen om dessa yrkesgrupper kommer öka, inte minst som ett
resultat av klimatomställningen och nödvändiga installationer som behöver göras för att det till
exempel byggs bostäder, fastigheter och väginfrastruktur.23
De vi intervjuat identifierar bergsprängare som en stor bristgrupp, där det även finns vissa svårigheter
att rekrytera arbetskraft från utlandet. För träarbetare är det nischade kompetenser inom avancerad
formsättning för broar och kraftverk som de intervjuade lyfter fram som ett bristområde. Det samma
gäller för betongarbetare. Annars finns det goda möjligheter att rekrytera kompetens från utlandet
inom dessa yrkeskategorier.
Utöver de yrkesgrupper som vi i den kvantitativa analysen identifierat som de främsta riskyrkena pekar
de vi intervjuat på transport- och schaktarbetare som bristgrupper och en potentiell flaskhals för att
genomföra de nya stambanorna. Lokala åkerier uppges ha svårigheter att rekrytera chaufförer för
schaktarbete under en kortare tid, vilket kommer vara ett stort behov för de nya stambanorna. De vi
intervjuat säger också att det finnas utmaningar med att möta detta behov med utländska leverantörer
på grund av avtalsmässiga begräsningar att arbeta lokalt jämfört med traditionella transporter till och
från länder. Detta ska ses i ett bredare perspektiv, där transportnäringens behov av
kompetensförsörjning har beräknats till uppemot 30 000–40 000 nya jobb för att möta ökade
transportvolymer till år 2030.24 Andra generella kompetenser som lyfts fram som en brist för

Se ex. Arbetsförmedlingen (2019). 50 000 behöver rekryteras till byggbranschen
Se ex. Installatörsföretagen (2019). Kompetensbristens klimatkonsekvenser. Hur underskottet på installatörer påverkar klimatomställningen.
24 Transportföretagen (2017). Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning.
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anläggningsarbete och banunderbyggnaden är personer med expertkompetens inom tunnelsäkerhet
och tunnelventilation. Även specialiserade montörer såsom sprinklermontörer lyfts fram som en stor
brist, som kan leda till förseningar för större infrastrukturprojekt om det inte går att få tag på tillräckligt
mycket kompetent personal.
Sammantaget bekräftar de intervjuer vi genomfört resultatet från den kvantitativa analysen.
Gemensamt för flera av de nämnda yrkena är att det finns en brist på kompetent personal i Sverige,
antalet utbildningar på minst gymnasial nivå är få, och det är relativt få som söker de utbildningar som
finns. För somliga yrken, som anläggningsdykare, har det till och med funnits planer på att etablera
en utbildning utomlands på grund av att det finns för få sökande i Sverige. Det finns även lite som
tyder på att utbudet av kompetens som det svenska utbildningssystemet levererar skulle öka i en
utsträckning som ensamt möter det behov som finns inom de identifierade bristyrkena för
banunderbyggnad. Vidare är ofta anläggningsarbete en ingång till att bli banarbetare. En brist på
anläggningsarbetare och andra generella kompetenser vid en tidpunkt riskerar därför att påverka
tillgången på arbetskraft även för järnvägsspecifika yrken i ett senare skede. De samlade
konsekvenserna av detta är att kompetenser måste hämtas från utlandet. Personer vi intervjuat
påpekar även att detta tillvägagångssätt är förhållandevis vanligt för de yrken som listas för
anläggningsarbeten och banunderbyggnad. Den brist vi identifierat i den kvantitativa analysen när det
gäller generella kompetenser som krävs för banunderbyggnad blir alltså betydligt mindre om vi ser till
det internationella kompetensutbudet för dessa yrkesgrupper.
I våra regionala schablonuppskattningar (se kapitel 9.1) för yrken inom anläggningsarbeten och
banunderbyggnad ser vi tecken på ett något högre förväntat bristläge i Skåne, Stockholm, Sörmland
och Västra Götaland relativt övriga regioner. Sett till det uppskattade regionala bristläget bedömt
utifrån perspektivet andelar som krävs av arbetskraftsutbudet i regionerna, pekar resultaten istället på
något högre bristförhållanden i Jönköping, Kronoberg och Östergötland. I dessa regioner är det alltså
särskilt stora antal som bedöms krävas i förhållande till storleken på de regionala arbetsmarknaderna.

Järnvägsteknik och installation
I samtliga intervjuer vi genomfört påpekar de vi intervjuat att det finns en stor brist på järnvägsspecifik
kompetens som bland annat rör banöverbyggnaden. Detta bekräftar på flera sätt gap-analysen, som
förutspår brister inom nästan samtliga BEST-yrken.
Sett till maskinförare och bantekniker, som omfattas av SSYK-kategoriseringen 7114
Anläggningsarbetare, ser vi brister utifrån flera bedömningsparametrar. Till exempel bedömer vi att
anläggningen av nya stambanor behöver ta en stor andel av yrkesgruppen i anspråk, och att
nettobristen (skillnaden mellan det totala utbudet och antalet som efterfrågas nationellt) är särskilt
hög. Men inom den övergripande yrkesgruppen anläggningsarbetare är andelen som arbetar som
järnvägsspecifika maskinförare och bantekniker relativt låg.25 Det är särskilt viktigt att göra en
kvalitativ bedömning kring kompetensförsörjningsläget när det gäller BEST-yrkena eftersom de är
nischade, och särskilt i förhållande till SSYK-klassificeringarna de ingår under.
Inom BEST-yrkena finns teletekniker, signalmontörer, signaltekniker, kontaktledningstekniker och
eltekniker i en och samma SSYK-kategori (kod 7420, elektronikreparatörer och
kommunikationselektriker). Inom denna kategori bedömer vi att nettobristen blir påtaglig under
kommande år. Enligt VTI:s bedömningar (2020) kan vi vänta en betydande brist på signaltekniker och
eltekniker under de närmaste åren, med ett nettounderskott som omfattar omkring 20 procent av
utbudet på dessa yrkesgrupper.

Enligt SSYK-klassificeringen ingick 2019 ca 17 000 helårsarbetare i denna kategorin. Samma år uppskattades att det finns omkring 800
banförare och närmare 60 järnvägsspecifika maskinförare i Sverige (VTI 2020).
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För de BEST-yrken som i stort sett kräver avancerad utbildning, det vill säga el-, signal- och
teleprojektörer (kopplas till SSYK 2143 Civilingenjörer inom elektroteknik) samt banprojektörer
(kopplas till SSYK 2142 Civilingenjörer inom bygg och anläggning) visar vår kvantitativa bedömning
att det finns risk för betydande brister. För civilingenjörer inom bygg och anläggning ser vi en risk för
en framtida brist både i form av en nettobrist inom yrkesgruppen som helhet, men också sett utifrån
den andel som tas i anspråk vid anläggningen av nya stambanor. Beträffande civilingenjörer inom
elektroteknik är bristen framförallt en betydande nettobrist inom yrkesgruppen som helhet.
Att betydande brister förväntas uppkomma bekräftar även de analyser som genomförts av exempelvis
VTI (2020) när det gäller framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för
spårburen trafik. Även Sveriges Byggindustrier pekade redan 2018 i en utredning att det inom några
år skulle råda en brist på 1 700 nyckelkompetenser inom yrkesgrupperna bantekniker, spårsvetsare,
el-, signal- och teletekniker.26 Detta motsvarar hälften av den nuvarande arbetsstyrkan av
produktionspersonal inom BEST-yrken.
Mycket av den matchningsproblematik som våra intervjuer, andra rapporter och Rambolls analys
förutspår utgår ifrån en situation med exceptionellt höga infrastrukturinvesteringar samtidigt som
inflödet av nya kompetens via utbildningssystemet är lågt och många äldre medarbetare går i pension.
Exempelvis utbildas runt 50 personer i genomsnitt på YH-utbildningar inom ban-, el- och signalteknikområdena, medan behovet snarare är 350 personer. Antalet utbildningsplatser med inriktning
järnvägsteknik är få, och de som finns har få sökande.27 Samtidigt pågår en kompetensutveckling av
redan verksamma inom branschen. Exempelvis genomför företag som Infranord utbildningar för både
anställda och underentreprenörsbolag i stor omfattning inom trafik-, el- och signalsäkerhet.
Utmaningen är det låga inflödet av nya arbetskraft.
På en övergripande nivå är situationen snarlik när det gäller både järnvägsspecifika och generella
kompetenser när det gäller förutsättningar att tillhandahålla nödvändig arbetskraft. Samtidigt nämner
personer vi intervjuat flera faktorer som understryker att kompetensbristen är betydligt mer allvarlig
för den järnvägsspecifika kompetensen. Ofta handlar det om förutsättningarna att hantera de brister
som finns. Dessa faktorer är:
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·

Förutsättningarna att ta in arbetskraft från utlandet är begränsade för flera järnvägsspecifika
bristyrken. Detta beror delvis på stor internationell konkurrens, men även att det för somliga
uppgifter finns krav på att den som arbetar med det ska ha svenskt medborgaskap, eller att
arbetet utgår från svenska standarder och säkerhetskrav som kräver kompletterande
utbildningar. Det gäller exempelvis arbeten kring signalsäkerhet. Samtidigt medför
Trafikverkets regelverk större möjligheter för utländska aktörer och utländsk arbetskraft att
vara verksamma när det gäller nyproduktion av banor som ännu inte är tagna i drift, än med
underhåll och felavhjälpning av banor som redan är i drift.

·

En stor andel av den tillgängliga kompetensen inom BEST-yrkena är uppbundna i olika
former av kontinuerligt underhållsarbete inom järnvägen. Detta skiljer sig från yrkena inom
banunderbyggnad, där generella kompetenser kan frigöras när andra infrastrukturprojekt
avslutas. En ökad kompetensefterfrågan för att anlägga nya stambanor kan därmed ha en
negativ påverkan på förutsättningarna att tillhandahålla kompetens för övrigt
underhållsarbete, och vice versa.

Redtzer, L. (2018). Kompetensanalys järnväg i Sverige till 2025. Stockholm: Sveriges byggindustrier
Sveriges Byggindustrier (2018). Järnvägstekniska utbildningar och yrken 2018 (kompletterande siffror från intervju).

I intervjuerna lyfts enskilda yrken fram där det råder särskilt stor brist redan idag, och där bristen spås
öka än mer på sikt.
·

Flera av de vi intervjuat lyfter kompetensförsörjningen av signaltekniker som en särskilt stor
utmaning. Detta gäller både idag och på sikt i samband införandet av det nya signalsystemet
ERTMS samt underhålls- och uppgraderingsarbete som redan pågår. Få skolor utbildar
personal inom signalteknik, och vi kommer se stora pensionsavgångar de närmsta åren.
Efterfrågan på signaltekniker bedöms av VTI (2020) överstiga antalet tillgängliga inom yrken
med över 20 procent de närmaste åren. En liknande brist förväntas uppstå bland eltekniker.

·

Maskinförare med nödvändig ackreditering lyfts fram som en särskild brist. Här pekar de vi
intervjuat även på ett problem i tillgången till nödvändiga spårgående maskiner, på grund av
att de ör dyra att införskaffa och uppdragen där de ska användas är i sammanhanget
kortvariga.

·

Svetsare är en yrkesgrupp som blir involverade både i banunder- och banöverbyggnad av de
nya stambanorna. Tillgången på svetsare uppges vara kraftigt undervärderad i SCBstatistiken, i första hand eftersom en stor grupp med svetskompetens inom industrin inte
klassificeras som svetsare. Trots detta finns en uppfattning att det råder brist på svetsare i
allmänhet och spårsvetsare i synnerhet. Vidare uppges en stor andel av spårsvetsarna vara
uppbundna i pågående och planerat underhållsarbete av järnvägen, samt att tidiga
pensionsavgångar som följd av en ansträngande arbetsmiljö kan minska utbudet. På grund av
arbetets natur, med flera och mindre uppdrag över stora geografiska områden, uppges det
vara få utländska aktörer som arbetar med spårsvetsning i Sverige. Här ser vi en stor skillnad
mot byggandet av större icke järnvägsspecifika stålkonstruktioner, där det är betydligt mer
vanligt med utländska operatörer. Nya tekniska lösningar som bidrar med ökad automatisering
av spårsvetsning finns tillgängliga, och kan om de tillämpas, minska efterfrågan på
spårsvetsare till förmån för operatörer.

·

För bantekniker och teletekniker ser de vi intervjuat en brist på i första hand senior
kompetens. De vi intervjuat säger att utmaningarna att rekrytera bantekniker är stora, men
ändå mindre än utmaningarna att rekrytera signaltekniker. De förväntar sig även en viss brist
på teletekniker, men det rör sig bara om en handfull yrkesverksamma som saknas under ett
år.

·

De vi intervjuat pekar även ut kompetenser för styrning inom el- och trafiksäkerhet för
järnväg som ett bristområde. Till detta hör en brist på senior kompetens för godkännande
funktioner för detta samt för byggarbetsmiljö. Här gäller svenska regelverk och system, och
det är svårt att komplettera med kompetens från utlandet.

Det kommer bli oerhört svårt att möta behovet av arbetskraft inom de bristyrken som rör både
banunderbyggnad och banöverbyggnad av stambanorna genom att öka antalet utbildningsplatser i
Sverige. Detta har flera orsaker. Kommunerna har exempelvis svaga incitament att anordna relevanta
vuxenutbildningar, söktrycket är lågt på flera nivåer, det saknas mandat att påverka
utbildningsutbudet på högskolenivå och det saknas nationell samordning för försörjningen av
järnvägsspecifik kompetens. En viktig åtgärd som kan bidra till att reducera matchningsproblematiken
inom de berörda yrkena är en yrkesväxling för att omskola andra yrkesgrupper eller lågutbildade till
bland annat järnvägsspecifika yrken, exempelvis via den kommunala vuxenutbildningen eller genom
validering.28 Konsekvenserna av att dessa möjligheter inte tas tillvara kommer liksom för
banunderbyggnad leda till förseningar eller till att man litar på kompetens från utländska aktörer.

Se ex. Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen (2017). Kompetens för samhällsbyggande – en förutsättning för fler bostäder och
en väl fungerande infrastruktur; Även JUNA-projektet för omskolning av nyanlända ingenjörer inom olika järnvägsutbildningar är ett relevant
exempel.
28
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Samtidigt har både våra grannländer och andra länder i norra Europa startat eller håller på att starta
stora infrastrukturprojekt som riskerar att öka konkurrensen om järnvägsspecifik kompetens.
Exempelvis står Tyskland inför sin största investering i järnvägen någonsin (beräknat till 86 miljarder
euro), och även Norge gör stora insatser, exempelvis en ny järnvägstunnel genom Oslo, Danmark ska
bygga en bro över Fehmarn Bält och i Östeuropa pågår redan projektet Rail Baltica.
Slutligen indikerar våra regionala schablonuppskattningar (se kapitel 9.1) att det råder vissa regionala
skillnader i bristläget inom järnvägsteknik och installation. Typiskt sett indikerar resultaten en något
högre bristnivå i storstadsregionerna, jämfört med läget i de mer glesbebyggda regionerna. Vi bör
dock påpeka i detta sammanhang att givet den höga graden av yrkesspecialisering inom dessa yrken,
kan det vara missvisande att tala om regionala arbetsmarknader. Med detta sagt ser vi till exempel
indikationer på relativt sett något högre brist inom yrkesgruppen elektronikreparatörer och
kommunikationselektriker, i regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Typiskt
sett indikerar resultaten på en något högre bristnivå i storstadsregionerna.

Projektledare
Projektledare är ett bristyrke som återkommer i flera intervjuer, och där saknas formella utbildningar
inom det reguljära utbildningssystemet eller klassificering enligt SSYK. Även enligt VTI:s prognos över
framtida kompetens- och resursbehov knutet till svensk infrastruktur för spårbunden trafik (2020)
identifieras projektledare som en av de yrkesgrupper där det kommer råda absolut störst brist.
Det är många olika yrkesroller och kompetenser som ryms inom begreppet projektledare, och det går
inte att hantera bristen genom att skapa fler utbildningsplatser. Alla aktörer vi pratat med pekar på
bristen på projektledare. Olika aktörer säger att det är olika kompetenser som behövs, och har olika
namn på rollen. Gemensamt för samtliga är att:
·
·
·

det ska vara personer med mycket lång och bred erfarenhet
det råder brist idag, och det kommer troligen vara brist i framtiden
de är ofta högskole- och civilingenjörer i grunden, och oftast inom bygg- och anläggning.

Den kvantitativa analysen i denna rapport identifierar därutöver civilingenjörsyrken och ingenjörer
inom bygg och anläggning, civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi samt
civilingenjörsyrken inom elektroteknik som topp-20 bristyrken. Att det råder en brist idag är därmed
högst sannolikt, liksom att bristen kommer hålla i sig under planeringen och byggandet av nya
stambanor.
Hos teknikkonsulter, som framförallt genomför delar under planläggnings- och planeringsskeendet, är
bristen ett faktum, och de har svårt att locka nya personer till rollen eftersom det är en mycket
ansvarsfylld och krävande roll. För att vara projektledare för en delsträcka på ett järnvägsprojekt krävs
erfarenhet av ett stort antal teknikområden, samt att personen projektlett andra typer av projekt
tidigare i karriären. Det kan i många fall vara svårt att få en nyutexaminerad person att välja denna
bana tidigt i yrkeskarriären, speciellt om det är teknikintresserade personer som framförallt vill arbeta
med de tekniska lösningarna och inte arbeta med samordning. Projektledarrollen kräver mycket
samordning med Trafikverket. Språket ska också vara svenska i dessa uppdrag, vilket gör det svårt
eller omöjligt att rekrytera arbetskraft från andra länder. Konsekvenserna av teknikkonsulternas brist
på projektledare är många. I första hand kan bristen leda till att teknikkonsulterna använder
projektledare som inte är tillräckligt kvalificerade eller rutinerade. Det i sin tur kan leda till ökad
administration och mer arbete för Trafikverket. I bästa fall blir det bara mer administration för
Trafikverket och i sämsta fall kan det leda till förseningar av projektet.
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För att räknas som erfaren projektledare inom denna typ av järnvägsprojekt krävs det tio års
erfarenhet av projektledning inom entreprenad och erfarenhet av att jobba med Trafikverket eller en
annan myndighet. Trafikverket behöver minst 10–12 projektledare med minst tio års erfarenhet av
liknande uppdrag bara för de kommande delarna av Ostlänken (bygghandling och byggande). I
dagsläget har Trafikverket bara säkrat två av dessa. Det finns ett behov av betydligt fler projektledare
än dessa, men där det krävs något mindre senior kompetens.
För Trafikverket är det vidare framförallt projektledare inom BEST-funktionerna, arkeologi och
hydrogeologi29 som är svåra att rekrytera. Eftersom det finns en risk att denna kompetens inte
kommer att gå att hitta kan det krävas andra lösningar, exempelvis att det bildas team som
tillsammans har tillräcklig kompetens för att leda projektet. Denna lösning skulle påverka projektets
budget negativt. Språklagen kan göra det omöjligt att ta in utländska projektledare på dessa tunga
poster, som kräver att personen ska kunna kommunicera obehindrat på svenska. Om dessa
kompetenser inte täcks upp riskeras projektet att fördröjas.
Anläggningen av nya stambanor gör naturligtvis att även entreprenörer får ett stort behov av olika
projektledarroller. Detta kan handla om till exempel projekteringsledare, projektchefer och platschefer,
vilka i regel är högskole- eller civilingenjörer i grunden. Det förväntade bristläget inom dessa yrkesroller
är alltså starkt kopplat till den förväntade tillgången och efterfrågan på högskole- och
civilingenjörskompetenser. Till detta tillkommer särskilt stora krav på erfarenhet, med tanke på
komplexiteten som finns förknippad med dessa yrken. Att brister råder inom dessa projektledarroller
har bekräftats i intervjuer.30
Kommunerna har också behov av projektledare, eftersom kommunen måste hantera många olika
processer under planläggningsprocessen och under de senare momenten. Kommunerna upplever
också att denna typ av kompetens är en brist. De projektledare inom samhällsbyggnad som samordnar
arbetet och är entreprenörernas ingång till kommunen och kontaktperson mot Trafikverket är ofta
civilingenjörer i grunden, även om själva arbetet egentligen inte kräver denna typ av kompetens. Det
handlarar snarare om kompetens inom organisation, samordning och kommunikation, vilket kräver
lång erfarenhet för att göras på ett ändamålsenligt sätt.

Civilingenjörer/ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
Föreliggande kategori rör i första hand arbetskraft för att planera, projektera och kvalitetssäkra
arbetet med de nya stambanorna.
För Trafikverket är det stora problemet att hitta erfarna ingenjörer och civilingenjörer inom bygg och
anläggning och inom elektroteknik. Det krävs personer med lång erfarenhet inom dessa yrken för
specialistkompetenser, såsom säkerhetsspecialist, specialister inom byggnadsverk, specialister inom
hydrogeologi och geoteknik och specialister inom signal- och elteknik. För att räknas som erfaren inom
dessa områden krävs generellt minst tio års erfarenhet. Inom signal- och teleteknik (två av ”BESTyrkena”) är det även brist på personer med mindre erfarenhet, eftersom det utbildas så få personer
inom dessa yrken idag.
Om Trafikverket inte lyckas rekrytera personer med denna kompetens är första lösningen att ta in
konsulter som har dessa kompetenser. Detta leder till en ökad kostnad för projektet. Hydrogeologi,
bergteknik, geoteknik och byggnadsverk är områden som är mycket kostnadsdrivande för de nya
stambanorna. Att det råder kompetensbrist inom dessa områden kan därför ha stor påverkan på
budgeten. Nästa lösning är att ta in mer juniora personer på dessa tjänster. Konsekvensen blir då

29
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Dessa roller benämns ofta som specialistroller
Ex. intervju med Projektchef på Skanska samt Operational Development Manager på NCC.

framförallt att tidsplanen fördröjs. I ett sista led, om det inte går att lösa kompetensbristen, är att det
blir stopp i produktionen. Detta händer exempelvis ifall en konstruktionsritning eller anläggning inte
kan godkännas, eller om mark- och miljödomstolen inte får tillräckligt med underlag för att godkänna
nödvändiga handlingar.
Det kan bli svårt att använda utländsk arbetskraft för dessa yrken på särskilda ledningsfunktioner
eftersom det finns krav på att dessa personer ska ha god kännedom om det svenska regelverket,
exempelvis vad gäller byggnadsverk. För säkerhetsspecialistyrken finns även krav på
säkerhetsprövning, som i vissa fall kräver svenskt medborgarskap. Men generellt när det gäller
planering, projektering och kvalitetssäkring utförs redan en stor del av dessa typer av arbeten av
utländska projektörer. Så var exempelvis fallet i den projektering som genomförts för Ostlänken. Vi
bedömer därför att möjligheterna att ta in utländsk kompetens är goda.
Somliga vi intervjuat lyfter fram att berörda ingenjörsutbildningar på högskolenivå ofta har ett fokus
på förlegad teknik, exempelvis inom signalsystem. Detta medför att den kompetens personer skaffat
sig i sitt arbetliv värderas allt högre. Den här bristen rör också ofta erfaren personal. Samtidigt är det
i praktiken oerhört svårt att förmå lärosätena att öka antalet utbildningsplatser på grund av att
arbetsmarknadens behov ändras.31
Digital projekthantering är en annan yrkesgrupp inom civilingenjörsyrken som det under våra
intervjuer visat sig att det råder brist inom. Denna yrkesgrupp innefattar datasamordnare, GIS, BiM,
mättekniker och modellsamordnare, där datasamordnare är den grupp där bristen upplevs som störst.
Datasamordnare ansvarar för den digitala dokumentationen av anläggningen, och behöver ha god
kännedom om branschen och av liknande projekt. Såväl Trafikverket som entreprenörer behöver
personer med denna kompetens. Men det är bara Trafikverket som har uppmärksammat att det finns
en brist inom yrkesgruppen. Anledningen till att de kvantitativa analyserna inte lyft fram denna
yrkesgrupp som ett bristyrke kan bero på SSYK-indelningen, där flera yrkesroller ibland täcks in av en
kategori. Trafikverket bedömer att behovet av datasamordnare kommer vara omkring ett tjugotal bara
för Ostlänken.
Slutligen indikerar våra regionala schablonuppskattningar (se kapitel 9.1) att det råder vissa regionala
skillnader i bristläget inom järnvägsteknik och installation. Typiskt sett indikerar resultaten på en något
högre bristnivå i storstadsregionerna, jämfört med läget i de mer glesbebyggda regionerna. Vi bör
dock påpeka i detta sammanhang att givet den höga graden av yrkesspecialisering inom dessa yrken,
kan det vara missvisande att tala om regionala arbetsmarknader. Med detta sagt ser vi till exempel
indikationer på relativt sett något högre brist inom yrkesgruppen elektronikreparatörer och
kommunikationselektriker, i regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Typiskt
sett indikerar resultaten en något högre bristnivå i storstadsregionerna. Detta indikeras även för
yrkesgruppen civilingenjörer inom bygg och anläggning.

I högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1993:100) och de gemensamma delarna av regleringsbrevet för universitet och
högskolor framgår att lärosätena själva har huvudansvaret för att högskoleutbildningen är relevant för befintlig och framtida arbetsmarknad
i termer av volym och innehåll, och att statsmakterna endast i mycket begränsad utsträckning styr lärosätenas inriktning av
utbildningsutbudet. Med andra ord är det inte i första hand arbetslivets behov som styr innehåll och dimensionering av högskoleutbildningar
utan snarare studenternas val. Resurstilldelningssystemet sätter därmed gränser för hur mycket lärosätena kan förändra utbildningsutbudet
och anpassa det till arbetsmarknadens behov om söktrycket är svagt.
31
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5. KONSEKVENSER
I denna rapport har vi analyserat risker som beror på kompetens- och resursbrist när det gäller
arbetskraft för att planera och bygga nya stambanor. Att analysera frågan är ytterst motiverat
eftersom det kommer tydliga signaler om problembilden från olika branschaktörer, kommuner,
entreprenörer och från Trafikverket. I prognosen av yrken och kompetenser som krävs för
genomförandet av nya stambanor har vi identifierat flera bristyrken. Vi har bekräftat denna bild i
efterföljande intervjuer med entreprenörer, myndigheter, kommuner och branschföreträdare. Att det
kommer råda brist på flera yrkesgrupper är i sig inget förvånansvärt. Om så inte vore fallet för den
största infrastrukturinvesteringen i modern tid skulle Sverige sannolikt haft ett betydande överskott
av exempelvis järnvägsspecifik kompetens innan projektet startade. Det som är värt att notera är
snarare att det redan i dagsläget råder brist på berörda yrkesgrupper, redan innan projekten kring nya
stambanor inletts. Det framträder också en tydlig bild av att utbildningssystemet i Sverige med största
sannolikhet inte kommer att kunna tillgodose det numerära behovet av resurser som krävs under
samtliga delar av byggnationen. Detta beror både på att utbildningarna inte är tillräckligt attraktiva
och på den offentliga resurstilldelningen till de berörda utbildningarna. Samtidigt genomför våra
grannländer stora infrastrukturprojekt, där de i stor utsträckning kommer efterfråga samma typer av
resurser.
Ramboll kan bekräfta att det kommer uppstå resurs- och kompetensbrist inom flera yrkesgrupper
under planeringen och byggandet av nya stambanor. Vi baserar detta på följande:
·

·
·

De kvantitativa analyserna som Ramboll genomfört. Resultaten av dessa visar att det under
de kommande 20 åren i Sverige kommer finnas brister när det gäller ett stort antal yrken som
krävs för att planera och bygga nya stambanor.
De intervjuer som Ramboll genomfört. Ett övergripande resultat från dem är att de vi
intervjuat känner igen sig i de yrken som Ramboll har identifierat som bristyrken.
Resultat från tidigare studier. Dessa resultat ligger i stort i linje med resultaten som vi
presenterar i denna rapport.

Konsekvenserna av bristen på resurser och kompetens är svåra att överblicka och analysera. Det finns
skillnader mellan aktörer och yrkesgrupper när det gäller möjligheterna att sia om dessa konsekvenser,
och även för möjligheterna att förutspå hur de berörda aktörerna kommer hantera dessa
konsekvenser. Sammantaget har Ramboll kunnat identifiera fyra övergripande typer av konsekvenser.
Dessa är:
(1)
(2)
(3)
(4)

förseningar
kostnadsökningar
icke ideala lösningar
nedprioritering av annan verksamhet.

Konsekvenser samvarierar i olika utsträckning. Exempelvis leder tidförseningar ofta till
kostnadsökningar eller till att de val av lösningar som görs inte blir ideala. Vilken typ av konsekvens
som sannolikt kan uppstå beror i mångt och mycket på vilken typ av kompetens som saknas och hos
vilken aktör bristen uppstår. Det är viktigt att påpeka att resurs- och kompetensbrister även kan utgöra
en drivkraft för att hitta nya lösningar och till teknisk utveckling. Exempelvis kan vi inom projektet
Ostlänken se hur nya digitala metoder används för att lokalisera fornlämningar. När det gäller
bristyrket spårsvetsare finns det idag helautomatiserade processer som minskar resursbehovet
avsevärt. Men den tekniska utvecklingen är svår att förutspå, och därför svår att väga in i
framtidsprognoser av detta slag. Smarta lösningar som uppstår och börjar tillämpas i spåren av resursoch kompetensbrist har i vissa fall förändringskraften att påverka bristsituationen avsevärt.
47

Förseningar
Förseningar kan i stort sett uppstå vid bristsituationer i alla typer av yrkesgrupper. Samtidigt visar
analysen att risken för förseningar är särskilt stor när det uppstår resursbrister inom vissa specifika
yrken och funktioner, där ett bristläge i värsta fall kan utgöra en flaskhals och påverka stora delar av
byggprocessen. Vi har identifierat flera potentiella flaskhalsar som riskerar uppstå under planerings-,
planläggnings- och bygghandlingsprocessen. Vår analys pekar på en betydande brist på erfarna
lantmätare och markförhandlare. Bristen på lantmätare kan leda till att projekt försenas, eftersom
marktilldelningsbeslut utgör en så pass kritisk roll i byggprocessen. Förseningar kan även uppstå om
det inte går att genomföra det arkeologiska utredningsarbetet enligt plan, eftersom det i sin tur kan
leda till att den planerade byggnationen inom det berörda området tillfälligt upphör. Detta finns
reglerat i Kulturmiljölagen, och innebär i förlängningen att en mycket liten grupp personer kan sätta
stopp för hela projektet om det råder resurs- och kompetensbrist inom yrkesgruppen. Förseningar
kan även uppstå till följd av att entreprenörerna bedömer att de inte kan få tag på tillräcklig kompetens
för banunder- och banöverbyggnadsarbeten. Detta kan leda till att entreprenörer väljer att avstå från
enskilda upphandlingar, och att andelen utländska entreprenörer som genomför arbeten ökar. En
situation där entreprenörer väljer att inte lämna anbud på relevanta uppdrag riskerar att försena
byggnationen avsevärt, eftersom det kräver anpassningar och nya upphandlingar. Ett annat scenario
är att kompetenskraven sänks, vilket i sin tur kan riskera att det uppstår förseningar på grund av
undermåligt arbete i något led. Detta scenario är särskilt aktuellt för yrkesgruppen projektledare, vars
kapacitet är avgörande för att projektet genomförs enligt uppsatta tidsramar.

Kostnadsökningar
Konkurrens mellan företag är i regel positivt för att hålla nere kostnaderna för en aktör som upphandlar
eller köper in en vara eller tjänst. Konkurrens om arbetskraft inom en enskild yrkesgrupp har ofta
motsatt effekt. Det finns goda möjligheter för individer inom berörda bristyrken att kräva högre
ersättning. Detta gäller både för svenska aktörer och för deras utländska motsvarigheter, eftersom
stora infrastrukturinvesteringar i järnvägen planeras eller genomförs i flera europeiska länder.
Kompetensbrist och ökade underleverantörskostnader kan leda till att entreprenörerna vill ha större
marginaler för de eventuella viten som kan uppstå vid förseningar till följd av resursbrister. För somliga
bristyrken består branschen i första hand av en stor mängd småföretag, samt av ett par stora
entreprenörer. De små företagen kan kräva högre ersättningar i takt med att konkurrensen om deras
tjänster ökar. En sådan effekt kan till exempel uppstå när det gäller de mindre företagen som
tillhandahåller olika typer av BEST-kompetenser. Det finns även ett tydligt samband mellan
kostnadsökningar och de förseningar som riskerar uppstå. Förseningar kan exempelvis leda till att de
variabla kostnaderna löper under längre tid, som exempelvis kostnader för arbetskraft eller
hyrkostnader för maskiner.

Icke ideala lösningar
Det är högst trolig att icke ideala lösningar kan bli ett resultat av kompetensbrist. Med icke ideala
lösningar menar vi inte att stambanorna till exempel blir osäkra eller icke korrekt byggda, utan snarare
att sträckningar och lösningar väljs som utifrån flera perspektiv inte är ideala. Ett exempel på detta är
om det saknas korrekt projektledarkompetens hos kommunerna. Om kommunikationen mellan
Trafikverket och kommunerna inte fungerar som tänkt kan det exempelvis leda till att kommunen
anlägger nya vägar, bostäder eller annan stadsplanering på ett icke idealt sätt. En icke ideal sådan
lösning kan i ett senare skede leda till både samhällskostnader och högre projektkostnader.
Samhällskostnader kan till exempel uppstå till följd av icke ideala utfall när det gäller biltrafik,
bostadsbyggande och så vidare, som skulle kunna hanterats på ett annat sätt med en bättre
järnvägslösning. En annan faktor att ta hänsyn till är andelen utländska entreprenörer som ansvarar
för att bygga delprojekt inom de nya stambanorna. Med tanke på omfattningen av de nya
stambanorna kan vi utgå ifrån att denna andel kommer att bli betydande. Utländska entreprenörer är
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inte per definition en icke ideal lösning. Men vi kan anta att flera av dessa aktörer inte tidigare har
jobbat efter Trafikverkets projektmodeller, vilket kan göra att det här uppstår ett ökat behov hos
entreprenörerna att ompröva arbetssätt och arbetsmetoder för att passa in i ett svenskt sammanhang.

Nedprioritering av annan verksamhet
Att planera och bygga nya stambanor är ett projekt av en sådan storlek att det riskerar att få negativa
konsekvenser för andra verksamheter, både järnvägsunderhåll, privata och offentliga investeringar
samt samhällsfunktioner. För kommuner kan exempelvis bristen på lantmätare leda till att de måste
prioritera om de ska lägga resurser på att hantera de nya stambanorna på bekostnad av att hantera
övriga markfrågor som rör exempelvis bostadsbyggande. Ett annat exempel är BEST-yrkena, som
idag i första hand är sysselsatta med underhåll av den befintliga järnvägen, och där en
konkurrenssituation kan uppstå mellan underhållsarbete och byggandet av nya stambanor. För BESTyrkena finns också konkurrens om arbetskraft När det gäller införandet av det nya signalsystemet
ERTMS. Det ökade trycket på kompetenser som förväntas uppstå för hela byggsektorn till följd av
byggnationen av nya stambanor påverkar givetvis även förutsättningarna för möjligheten att göra
andra bygg- och anläggningsinvesteringar. Hur stora de så kallade undanträngningseffekterna kan
tänkas bli är mycket svårbedömda, både sett till den offentliga ekonomin och i näringslivet. Men vi kan
lätt konstatera att kännbara synergier och ringverkningar är att vänta.

Sammanfattningsvis
För att möta kompetensbehovet för att planera och bygga nya stambanor kommer Sverige till stor
del behöva förlita sig på utländska aktörer, åtminstone när det gäller anläggningsarbeten och
banunderbyggnad. Men detta kommer sannolikt även gälla för vissa järnvägsyrken. En risk med detta
tillvägagångssätt är att Sverige behöver konkurrera om kompetensen med andra länder som just nu
planerar eller genomför stora infrastrukturinvesteringar i järnvägen. Innan själva byggandet tar vid
finns också risker kring flera yrkesgrupper. Lantmätare är ett yrke som det dels kommer råda brist på,
men dels också är en yrkesgrupp som krävs för att det ska gå att planera projekten.
Handläggningstider på Lantmäteriet har tidigare identifierats som ett problem, och kommer med
största sannolikhet vara det även under planeringen av de nya stambanorna. Samma sak gäller för
arkeologer, där bristen förvisso inte är så stor, men där behovet är mycket stort. Projektledare är en
bristvara både när det kommer till att planera och bygga de nya stambanorna. Detta beror dels på att
det finns en brist på civilingenjörer, som är den primära utbildningsbakgrunden inom yrkesgruppen,
men dels också att det tar lång tid att bli en duktig projektledare.
Om de risker vi beskriver ovan blir verklighet kan vi förvänta oss minst fyra olika typer av konsekvenser
under genomförandet av nya stambanor. Dessa konsekvenser är dessutom i olika grad
sammanflätade, och riskerar att förstärka varandra.
·
·

·
·
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För det första förväntar vi oss förseningar när det exempelvis inte går att hantera tillstånd på
ett effektivt sätt, eller när företag tackar nej till förfrågningar på grund av kompetensbrist.
För det andra förväntar vi oss kostnadsökningar, dels som en konsekvens av att exempelvis
entreprenörer kan ta högre pris i brist på konkurrens om anbud, dels som en konsekvens av
att förseningar leder till fasta kostnader över en lägre tid.
För det tredje finns en risk att kompetensbristen leder till val av lösningar eller processer som
inte är ideala för ändamålet.
En sista konsekvens rör de samhällskostnader som kan uppstå när genomförandet av nya
stambanor tar de berörda kompetenserna i anspråk. Exempelvis kan det uppstå
kompetensbrister för nödvändigt underhållsarbete på den befintliga järnvägen, men också för
andra bygg- och anläggningsprojekt, som kan påverkas av exempelvis förlängda
handläggningstider.
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7. BILAGA 1 – PROCESSKARTA
NYA STAMBANOR

Skeende

Tidsåt gång/
reg lerat i
lag ?

Figur nedan är densamma som den som redovisas i huvudrapporten. Under denna redovisas en
detaljerad version av processen vilken sedermera bryts ned per moment.

Inte reglerat i lag
Uppsk attad tidsåtgång: upp till 3 år

Reg leras i lag en om byggande av järnväg (LB J), miljö balken (M B), Plan- och bygg lagen (PB L) , kulturmiljölag en samt olika förordningar
Uppsk attad tidsåtgång: kring 10 år

Plan ering sprocess
Led d av Trafikverket
Syfte: under sö ka VARFÖR en ny järnväg bör bygg as

Planläggning spro cess: fr am tagan de av järn vägsplan, system hand lin g samt tillstånd vattenverksamh et
Ledd a v Trafikverket
Syfte : svar a på VAR jär nvä gen ska gå o ch HUR järnv ägen ska utfom as

Moment 1:
Tra fikv erke t tar
fram en
bristbesk rivning

M oment 2:
Åtgärd svalsstud ie (ÅVS)
e nligt
fyrstegsp rincipen

Tra fikverket leder
st udien, men
upphandlar ofta en
del av a rbetet

Dia log med
int ressente r för a tt
identifiera åtg ärder

Moment/delmoment/övrig a st eg

Moment 1 :
Trafikverket besl utar att
en planl äggni ngs process
kan b örja o ch upphan dlar
konsulter

TV: Vi behöver by gga
höghastighet sjä rnvä gar
(st eg 4)

Mome nt 2:
Samrådsunderl ag
< 2 år

Länss tyrelsen
besl utar om betydande
milj öpåverkan

Init iering sfas
Nulägesbesk rivning
Målbildsformulering
Vissa mätninga r,
E konomis ka ka lkyler

Exv. grundvat tennivåerna mäts
reda n i planeringsskedet
och sedan före
by ggsta rt och löpande under
arbetets g ång.

Mome nt 3:
Samrådshandl ing
<4 år

Framtagning av
al ternati va
lokaliseri ngar i
l okali seri ngsstudie

Tra fikverket
anvä nder sig också
a v sina egna
specia list er

Framt agning
av u nderlag för
l änss tyrelsens
beslut om
betydande
milj öpåverkan

Moment 4:
Granskningshan dling
<1 år

Läns styrels en
go dkänner MKB

Ti llåtlighetsprövni ng
för större projekt
(enl igt Mi ljöbalke n)

Regeri ngen bes lutar
o m projektet får ti lls tånd att
fortsät ta och välje r
altern ativ

Trafi kverkets
regio nkontor
sammanställer och
bearbetar
synpunkter f rån
samråds handl ingen
och gör ett slu tligt
förs lag til l
j ärnvägsplan

Synpunkterna fr ån samråden
sammanst äll s i e n
sa mråd sredo görels e som
uppdateras löpa nde

Inga överklaganden/
regeringen avslår
överkl agan den

Fastställelseprövni ng
hos Trafi kve rkets
c entrala funktion för
j uridik och
p lanprövni ng
(om LS styrker
förslaget)

Jä rnvägplan fastställ s
av Trafikverket om
Trafikverke t kommer
fram till att fördelarna
för al lmänheten
överväger nackd elarna
för enskilda

För att Os tl änken s ka uppfattas
som ett pro jekt har ett
samrådskoncept tagits fram. Den
uppdateras löpande.

Moment 6:
Huvudför handl ing Marko ch Mi lj ödomstol en
<2 år

Järnvägsplanen
vinner laga kraft

Överklagan den
skickas in t ill
Trafi kverket

Framtagning av
plan förslag samt ev
Mil jöko nsekvens beskri vni ng
(MKB) för varje alt ernati v

Samråd sker hel a vägen fram ti lls j ärnvägsplanen stäl ls ut för granskni ng

Grov a beräkning ar tas
fra m. Blir mer detaljera de
för varje steg i
planläggningsprocessen)

Reglerad i L BJ och MB
Uppskattad tidsåtgång: upp till 3 år/ mil. Ostlänken kommer att ta kring 15 år

Reg lerad i LBJ och MB
Uppsk attad t idsåtgång: 1-2 år

Bygg skeende
Trafikverket ha r yt tersta ansv aret för bygg skeendet
S yfte: färdigstä lla jä rnvä gen

Överlämning sskeendet
Trafikverket ha r yt tersta ansvaret för överlämningen
Syft e: godkä nna nde av jä rnväg och överlä mning

Byg ghandling sskeende
Traf ikverket ha r y ttersta ansvar för bygghandlingen
Syf te: ta fra m tekniska beskrivninga r

Moment 5 :
Fast stäl lel sehandli ng
<2 år

Länsstyr els en
undersöker om
det finns
finan siering och
styrker (el ler
inte) förs laget

Reg lerad i LBJ, M B, PBL, kulturmiljölagen samt andra förordning ar
Uppsk attad tidsåtgång: runt 2 år (2- 3 mil järnväg)

När p lanen är
fastställd följ er en
överkl agandetid
in nan pl anen vinne r
laga kraft

Moment 2:
Förfrågning sunderlag

E tt väg - eller jä rnvä gsby gge ka n innehålla följande arbetsmoment :
· trädfällning, röj ning och bort ta gning a v ma rkveg et ation
· grävningsarbeten i ma rk och v att en
· sc hakt ning i jord och berg
· spräng ning i berg och tunnelborrning
· markförstä rkning (till exempel spontning, pålning, ka lkcement pela re,
erosionssky dd och tryckbank)
· pumpning, avva ttning, bort ledning av va tten oc h
ledningsomläg gninga r
· armering och gjut ning
· rivningsarbeten
· inmätninga r
· åt erpla ntering och s ådd
· olika typer a v försiktighet s- och sk yddsåtgä rder
· transporter av ma ssor och mat eria l
· arkeologisk a undersökningar
· underv att ensdy kningar
· snickeria rbete, så som teknikhus, stängsel osv.

Moment 3:
By ggh andling

Ger dom med /
utan verkst äll ighet

Trafikverket
l ämnar ett
yttrande oc h
skic kar
handli ngar till
regeri ngen för
slutli gt
avgöran de

Överklagande
perio d

Moment 2:
Tillstånd, prövningar,
anmäln ingar

Moment 1:
By ggarbete
Moment 1:
Tra fik verk et bestämmer
entreprenadform o ch
upphandlar

I uppha ndlingen oc h
av tal a nges hur de ska
ut föra arbetet så att
miljöstörninga rna blir
så små som möjligt .

Om regeri ngen
godtar ett överkl agande kan
planen beh öva
arbetas om, hel t eller delvi s

Vägbyg ge kan även inkludera:
· väguppbyggna d
· belä ggningsa rbeten
· uppsä ttning av skyltar och räcken och
andra så ka llade väga nordninga r
· omledning av t raf ik (enligt
tra fikanordningspla n).

Samarbete sker med b.la . kommuner, la ntmäteriet, markäg are

Mo ment 7:Syst emhandling
Systemhandlingen tas fram
p arallell t med järnvägs pl anen

Flera prövn ingar, tillstånd och anmälning ar görs

Moment 1:
Återställning av temporär
markanvändning

Moment 3:
Relationshandling

Moment 2:
Test av järnväg

Moment 3:
Godkännande av järnväg

Inn an j ärnvägen
godkänns måste den
testköras.

Ta s fram av
entreprenören/
tra fikv erke t/
upphandla d
konsult (beror på
vem s om har
upprät tat
handlingarna )

Det ka n exv.
ha ndla om
bygg lov,
miljöprövninga r

Jä rnvägsbygg e ink luderar:
· el- och telearbeten (inklusive ITtjänster)
· spå rbyg gnad
· inst alla tion a v signalsä kerhetssyst em
· testning a v f ärdig bana
· Underhållsanlägg ning ar

Besikt ningsmän
a nstäl ls.
E n samordna nde
besiktningsman
oc h
en per kategori
(räls, signa l osv)

Försikt ighets- och skyddså tgä rder kan inkludera:
· Inspek tioner
· Besikt ninga r (före och ef ter)
· Inventering ar (t .ex. ma terial som k an skada s vid
spräng ning ar)
· G ranskning av kemik alier

Moment 8: Flera prövni ngar, ti ll stånd och anmäln ingar måste göras under proc essen

Förklarning a v beg repp/moment

Trafi kverket kan
behöva göra en
anmäl an
eller söka ti ll stånd
enli gt milj öb al ken för
att hant era massor.

Bristbe skrivning är en
beskr ivning av b rister m ed
nu varande transpo rtsystem
utifrån de
t ransp ortp olitisk a målen ,
övergrip ande systemnivå
och p å regional nivå

Samrådsu nderl ag är
dokument som tas fram s om
underlag ti ll
Samråd shandl ing för
länsstyrels en om betydande
milj öpåverkan av
al ternati ven av j ärnvägen.

Fyrstegspr in cipen:
1. Tän k om
2. Optimer a
3. Bygg om
4. Bygg ny tt

Samrådshandli ng är ett
dokument d är oli ka
al ternati v för dragni ng av
j ärnväg anal yseras, bl.a.
utifrån lands kap, miljö och
byggt eknik.

Aktörer:
Tra fikverket, upphandlad konsult, myndig heten för sa mhällsskydd-och beredskap
(MS B) , försvarsmakt en, kommuner, Sv eriges geologiska undersökning (SGU)

Aktör
Vem gör v ad?

Åtgärd svalsstudie (ÅVS)
är en an alys av möjligheter
och f örutsättnin gar a v att
bygga järnväg på en viss
sträcka och sker i sa mve rkan
mellan Trafikverket ,
kommun er o ch regioner. Den
fung erar som u nder lag i
kommand e
pla nläggningsskeende.

Trafikverke t kan
behöva söka byggl ov hos kommunen för att få bygga vissa
anläggn ingar som till exempel pl ank och master.
Om enkild väg måste byggas eller byggas om hanteras det av
lantmäterimyndigheten efter ansökan från Trafikver ket

·
·

Traf ikverket:
För dia log med
·
int ressenter för att
identifiera åt gärder
Upphandlar konsult er, ·
men a nvänder ä ven s ina ·
egna specialister

Konsult er:
Ta r fra m en
nuläg esbeskrivning och
målbildsformulering
G ör vissa mät ningar
Ta r fra m ek onomisk a
ka lkyler

MSB, kommuner,
försvar smakt en, SG U:
Dessa akt örer är ofta med
i en sa mrådsprocess med
den upphandlade
konsulten

Viktiga parallella processer

Inriktni ngspl anering

Inf rastrukturp roposi ti on
12 års sikt

Å tgärdsplaneri ng
Natio nell pl an
12 års s ikt

Kommunernas a rbete med översikt splaner, detaljplaner och bygglov
Översikt splan/
fördjupad
översiktsplan

De taljplan
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Byg glov/
by gghandling

I en l okali seri ngsstudie tas
al ternati va l okal iseringar av
järnvägen fram

Samrådshandling byter
status ti ll
Granskningshandling efter
samrådsprocess .
Gransknin gshandling är ett
förslag till j ärnvägsplan som
r emitteras.

När projektet rör
vattenverksamh et
behöver detta
prövas av mark-och
miljödoms to len

Fastställ el seh andli ngen
används för att fas tstäl la
järnvägs planen. Projektets
p åverka n på milj ö, hälsa,
intrång o ch olägenheter
med mera p rövas i si n helhet .

Sa mråd sk er med b.la. kommuner, regioner, markä gare

Huvudförhandl ing: eventuell
prövni ng av Järnvägsplan i
Mark- och mil jödo mstolen.

Ti llåtl ighetsprövning är en
prövning av j ärnvägen enl igt
Mi ljöbalke n.

Systemhandli ng en in leder
arbetet med p roj ekteringen.
Den sätter en tekni sk r am fö r
hur al lt ska fu ngera som en
helhet (exv. broar, tun nlar,
stati on er, el, venti lation).

Jä rnvägsplanen innehåll er:
·
K artor och rit ni ngar
·
P lanbeskri vni ng
·
MKB
·
LS godkännan deav MKB
·
Fastigh etsförtec kni ng
·
Förtec kni ng över b erörda förändringar av väghål lningsansvar
·
Särskil da utredningar och material kring t olkning av
j ärnvägsplan
·
B erörda kommunplaner

·
·
·
·
·
·

Trafikverket:
Leder samråd och förhandl ing vid
till ståndsp rövning
Utför faststäl lelseprövningen
Kontakt domstol en
Tar f ram a nsökan, vi ll kor m.m.
Ger yttran den
Upp handlar kon sulter
Utför arbetet med prö vningar/til lstånd/
anmälningar

·
·
·
·
·
·

Konsulter:
Ident ifi erar behov av mi ljöprövnin gar
Tar fram samrådsunderlaget och
samrådshandlingen
Ansvarar fö r ti llräcklig kuns kap om
befintli ga förhåll anden
Bedömer p åverkan oc h beho v av
skydd såtgärder
Utför utredningar, tar fram
samrådsun derlag, tekni skt underlag,
MKB
Deltar i ytt randen och kompl etter ingar
och förhandli ng

Genomförandeplan
6 års si kt

V erksamhets pl anering

Genomförande
1-? år

Str ategi sk
dial og
Banarbete

Tidig dialog
banarbete

Fastställ d
tågpl an

·
·
·

·

Länsstyrels en:
Samråd med L S sker enl igt
ö verens kommel se
B esl utar om betydande
milj öpåverkan
Unders öker om de t finns
fi nansiering för
grans kni ngshandl ingen o ch
st yrker förslaget
Utför a rkeolo gi ska
u ndersökni ngar

·
·

·
·

·
·

Kommune r:
Samråd s ker löpande
Särskilt samråd om undantag för
byggl ov –byggn adsn ämnden, kan
Regioner :
gäll a tekn ikbyggnader,
Samråd s ker
·
bul lerskärm mm.
löpand e, exv.
·
Arbete med detalj pl aner och
angåen de
byggl ovshanteri ng
kol lekti vtrafik,
·
Särskilt samråd gäl lan debyggande
till gängli ghet,
av s tationshus och pl anering av
region al utveckl ing, ·
utbil dningsfrågo r
annan ko llektivtrafik i anslu tni ng
till j ärnvägen
Bes lut kri ng medfi nansierin g
Överlåtel se av kommunägd mark

Regeri ngskansl iet:
Bes lutar o m till åtl igh et
Bes lutar o m
lokali seri ngsalternati v
Handläggning
överkl agadeplaner
Bes lut kri ng fin ansiering
(samordn ing med
kommunerna)

MMD:
Handlägger mål s om
La ntmäteriet:
till exempel gäller
Utreder
Förs varsmakten:
MSB:
milj ö- och
p otentiella
Deltar i form av Deltar i form av
vatten frågor,
gränss amråd
samråd
fas ti ghet sbildning
ändringsär enden
och plan- och
byggä renden

Boverket :
Deltar i form av
samråd

F örfrågnin gsun derl ag
ligger till gru nd för
up phand ling av
e ntrep renö r/konsult
där genomfö randet
b eskr ivs.

Byggh an dlingen måste
stämma öve rens med
jä rnväg splan en men är
mer specificerad när d et
kommer till sträcknin gens
tekniska bitar. Fun gerar
som u nderlag för
ko mma nde byggskeend e.

När b yggand et gör s som t otale ntrep renad
är det entrepr enöre n som gö r bygg handlinge n
utifr ån d e fun ktion skrav som Trafikver ket stä llt.
Om g eneral/utfö randeen trepre nad: tr afikverket
styr projekteringen. Ritar upp allt t ill minsta
detalj.
Samma res urser o ch kompe tense r krävs – oa vsett
ent repre nad. Skilln ad en ligger ino m olika fö retag.
Generellt: To tal, bä ttre fö r en trepr enören och
general, b ättre för k onsu ltföre tag.

Rela tionshand lingen
visar det verkliga
utför ande t av b yggan det
av jä rnvä gen i förh ållande
till Järnvägsplan /
Byggh andlin g

Aktörer:
Trafikverket, ent reprenör/konsult , MMD, lantmä teri, kommuner, regioner

Akt örer:
Trafi kverket, konsulter , läns styrelsen, kommuner, region er, regeringskansli et, Mark-och Mi lj ödomstol en (MMD), lantmät eriet, försvars makten, MSB, bover ket, Sveriges geol ogiska unde rsökning samt andra p otentiellt relevanta aktörer

·

Den polit iska processen

Transportpo litiska
mål

En
mi ljökonsekvensbeskrivning
(MKB) i nkl ud erar fö rslag ti ll
för siktighets- och
skyddsåtgärder
Finns särski lda lagkrav som
reglerar arbetet med MKB

När ett väg- el ler järnvägsbygge berör en fas t fornl ämni ng
söker t rafikverket till stånd hos läns styrels en. Länsstyrelsen tar ställning til l
om ingreppet är acceptabelt geno m att bedö ma hu r värdefull
fornlämningen är oc h kontroll era om det går attun dvika att gräva bort den.

SGU:
Deltar i form av
samråd

Andra potentie llt relevanta aktö rer:
Transports tyrels en,
EU, Naturvårdsverket,
R iksantikvarieämbetet,
Sjöfartsverket,
Havs- och vattenmyn digheten,
Socialstyre lsen,
Folkhälso myndi ghete n,
Skogsstyr el sen ,
Jo rdbruksverket

Aktörer:
Trafikverket, ent reprenör/k onsult, kommun, lä nsstyrelse, lantmä teri

·
Tra fikverket:
Upphandla r
E v. arbete med
projekt ering

Entreprenör/
konsult :
A rbete med
förfrågningsunderla g,
bygg handling

Kommuner/
regioner:
Sa mråd och
sama rbete sker
kont inuerligt

MMD
Ha ndläg ger mål som till
exempel gä ller miljöoch va ttenfrågor,
fastighet sbildning och
plan- och byggä renden

La ntmä teri:
Arbet e med
förrät tningar
·

Trafikverket:
Kontrollera r ent reprenörens:
·
· miljöarbete genom kont rollpla ner,
miljörevisioner och milj öronder på
a rbet spla tsen
· leverans och kva lité
· at t processer, la gar och regler följs
·
· at t de som utför a rbetet uppfy ller
sä kerhetskrav.
Om g eneralentreprenad a nvänder
tra fikverket egna k onsulter/anst ällda

Länssty relsen:
Tillsyn by ggskedet
(anmälningar ,
dispensprövning, inkl.
uppföljning a v egna beslut
enligt MKB)
Ev. k varstående insatser
med prövning och
arkeologiska
slut undersökninga r

Konsult/entreprenör:
ansvarar för själva
by ggandet/
färdigstä llandet av
järnvä gen

Kommun:
Ha ntering a v
bygg lov, t illsyn,
planering,
samordning

Aktörer:
E ntreprenör/konsult, Traf ikverket, Tra nsportstyrelsen, Kommuner

La ntmä teri:
Arbet e med
f örrä ttningar

Regioner:
Sa mråd sker
löpande. Exv .
ang ående
kollektivtrafik,
ti llgänglighet,
regional ut veckling

E ntreprenör/konsult:
Åte rstä ller te mporär
anvä ndning av ma rk
Testar järnv ägen

Tra fikverk et:
Kontrollera r lev erans,
kvalitet, säkerhet skrav,
dokument

Tra nsportsty relsen:
Godkänner jä rnvä gen genom
at t kontrollera a tt den
uppfy ller a lla säkerhetskra v

Kommuner:
Tillsyn, pla nering,
samordning

54

Tidsåtgång/
reglerat i
lag?
Skeende

Inte reglerat i lag
Uppskattad tidsåtgång: upp till 3 år

Regleras i lagen om byggande av järnväg (LBJ), miljöbalken (MB), Plan- och bygglagen (PBL), kulturmiljölagen samt olika förordningar
Uppskattad tidsåtgång: kring 10 år

Planeringsprocess
Ledd av Trafikverket
Syfte: undersöka VARFÖR en ny järnväg bör byggas

Planläggningsprocess: framtagande av järnvägsplan, systemhandling samt tillstånd vattenverksamhet
Ledd av Trafikverket
Syfte: svara på VAR järnvägen ska gå och HUR järnvägen ska utfomas

Moment 1:
Trafikverket tar
fram en
bristbeskrivning

Moment 2:
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS)
enligt
fyrstegsprincipen

Trafikverket leder
studien, men
upphandlar ofta en
del av arbetet

Moment 2:
Samrådsunderlag
< 2 år

Länsstyrelsen
beslutar om betydande
miljöpåverkan

Initieringsfas
Nulägesbeskrivning
Målbildsformulering
Vissa mätningar,
Ekonomiska kalkyler

Exv. grundvattennivåerna mäts
redan i planeringsskedet
och sedan före
byggstart och löpande under
arbetets gång.

Moment 3:
Samrådshandling
<4 år

Moment 4:
Granskningshandling
<1 år

Framtagning av
alternativa
lokaliseringar i
lokaliseringsstudie

Trafikverket
använder sig också
av sina egna
specialister

Dialog med
intressenter för att
identifiera åtgärder

Moment/delmoment/övriga steg

Moment 1:
Trafikverket beslutar att
en planläggningsprocess
kan börja och upphandlar
konsulter

TV: Vi behöver bygga
höghastighetsjärnvägar
(steg 4)

Framtagning
av underlag för
länsstyrelsens
beslut om
betydande
miljöpåverkan

Länsstyrelsen
godkänner MKB

Tillåtlighetsprövning
för större projekt
(enligt Miljöbalken)

Regeringen beslutar
om projektet får tillstånd att
fortsätta och väljer
alternativ

Trafikverkets
regionkontor
sammanställer och
bearbetar
synpunkter från
samrådshandlingen
och gör ett slutligt
förslag till
järnvägsplan

Moment 5:
Fastställelsehandling
<2 år

Järnvägplan fastställs
av Trafikverket om
Trafikverket kommer
fram till att fördelarna
för allmänheten
överväger nackdelarna
för enskilda

Synpunkterna från samråden
sammanställs i en
samrådsredogörelse som
uppdateras löpande

För att Ostlänken ska uppfattas
som ett projekt har ett
samrådskoncept tagits fram. Den
uppdateras löpande.

Ger dom med/
utan verkställighet

Trafikverket
lämnar ett
yttrande och
skickar
handlingar till
regeringen för
slutligt
avgörande

Överklaganden
skickas in till
Trafikverket

Framtagning av
planförslag samt ev
Miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) för varje alternativ

Samråd sker hela vägen fram tills järnvägsplanen ställs ut för granskning

Grova beräkningar tas
fram. Blir mer detaljerade
för varje steg i
planläggningsprocessen)

Inga överklaganden/
regeringen avslår
överklaganden

Fastställelseprövning
hos Trafikverkets
centrala funktion för
juridik och
planprövning
(om LS styrker
förslaget)

Länsstyrelsen
undersöker om
det finns
finansiering och
styrker (eller
inte) förslaget

Moment 6:
Huvudförhandling Markoch Miljödomstolen
<2 år

Järnvägsplanen
vinner laga kraft

När planen är
fastställd följer en
överklagandetid
innan planen vinner
laga kraft

Överklagande
period

Om regeringen
godtar ett överklagande kan
planen behöva
arbetas om, helt eller delvis

Moment 7:Systemhandling
Systemhandlingen tas fram
parallellt med järnvägsplanen
Moment 8: Flera prövningar, tillstånd och anmälningar måste göras under processen

Förklarning av begrepp/moment

Trafikverket kan
behöva göra en
anmälan
eller söka tillstånd
enligt miljöbalken för
att hantera massor.

Samrådsunderlag är
dokument som tas fram som
underlag till
Samrådshandling för
länsstyrelsen om betydande
miljöpåverkan av
alternativen av järnvägen.

Fyrstegsprincipen:
1. Tänk om
2. Optimera
3. Bygg om
4. Bygg nytt

Samrådshandling är ett
dokument där olika
alternativ för dragning av
järnväg analyseras, bl.a.
utifrån landskap, miljö och
byggteknik.

Aktör

Aktörer:
Trafikverket, upphandlad konsult, myndigheten för samhällsskydd-och beredskap
(MSB), försvarsmakten, kommuner, Sveriges geologiska undersökning (SGU)

·
·

Trafikverket:
För dialog med
·
intressenter för att
identifiera åtgärder
Upphandlar konsulter, ·
men använder även sina ·
egna specialister

Tidsåtgång /
reglerat i
lag?

Vem gör vad?

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS)
är en analys av möjligheter
och förutsättningar av att
bygga järnväg på en viss
sträcka och sker i samverkan
mellan Trafikverket,
kommuner och regioner. Den
fungerar som underlag i
kommande
planläggningsskeende.

Bristbeskrivning är en
beskrivning av brister med
nuvarande transportsystem
utifrån de
transportpolitiska målen,
övergripande systemnivå
och på regional nivå

Trafikverket kan
behöva söka bygglov hos kommunen för att få bygga vissa
anläggningar som till exempel plank och master.
Om enkild väg måste byggas eller byggas om hanteras det av
lantmäterimyndigheten efter ansökan från Trafikverket

Konsulter:
Tar fram en
nulägesbeskrivning och
målbildsformulering
Gör vissa mätningar
Tar fram ekonomiska
kalkyler

I en lokaliseringsstudie tas
alternativa lokaliseringar av
järnvägen fram

·

MSB, kommuner,
försvarsmakten, SGU:
Dessa aktörer är ofta med
i en samrådsprocess med
den upphandlade
konsulten

·
·
·
·
·
·

Trafikverket:
Leder samråd och förhandling vid
tillståndsprövning
Utför fastställelseprövningen
Kontakt domstolen
Tar fram ansökan, villkor m.m.
Ger yttranden
Upphandlar konsulter
Utför arbetet med prövningar/tillstånd/
anmälningar

·
·
·
·
·
·

·
·
·

·

Länsstyrelsen:
Samråd med LS sker enligt
överenskommelse
Beslutar om betydande
miljöpåverkan
Undersöker om det finns
finansiering för
granskningshandlingen och
styrker förslaget
Utför arkeologiska
undersökningar

Moment/delmoment/övriga steg

Huvudförhandling: eventuell
prövning av Järnvägsplan i
Mark- och miljödomstolen.

Tillåtlighetsprövning är en
prövning av järnvägen enligt
Miljöbalken.

Systemhandlingen inleder
arbetet med projekteringen.
Den sätter en teknisk ram för
hur allt ska fungera som en
helhet (exv. broar, tunnlar,
stationer, el, ventilation).

Järnvägsplanen innehåller:
·
Kartor och ritningar
·
Planbeskrivning
·
MKB
·
LS godkännande av MKB
·
Fastighetsförteckning
·
Förteckning över berörda förändringar av väghållningsansvar
·
Särskilda utredningar och material kring tolkning av
järnvägsplan
·
Berörda kommunplaner

I upphandlingen och
avtal anges hur de ska
utföra arbetet så a tt
miljöstörningarna blir
så små som möj ligt.

Flera prövningar, tillstånd och anmäl ningar görs

·

·
·

·
·
·
·

Regeringskansliet:
Beslutar om tillåtlighet
Beslutar om
lokaliseringsalternativ
Handläggning
överklagade planer
Beslut kring finansiering
(samordning med
kommunerna)

MMD:
Handlägger mål som
Lantmäteriet:
till exempel gäller
Utreder
Försvarsmakten:
miljö- och
potentiella
Deltar i form av
vattenfrågor,
gränssamråd
fastighetsbildning
ändringsärenden
och plan- och
byggärenden

MSB:
Deltar i form av
samråd

Boverket:
Deltar i form av
samråd

SGU:
Deltar i form av
samråd

Överlämningsskeendet
Trafikverket har yttersta ansva ret för överlämningen
Syft e: godkännande av järnväg och överlämning

Vägbygge kan även inkludera:
· väguppbyggnad
· belägg ningsarbeten
· uppsä ttning av skyltar och räcken och
andra så kallade väganordningar
· omledning av trafik (enligt
trafikanordningsplan).

Samarbete sker med b.la . kommuner, lantmäteriet, markäg are

·

Kommuner:
Samråd sker löpande
Särskilt samråd om undantag för
Regioner:
bygglov –byggnadsnämnden, kan
gälla teknikbyggnader,
Samråd sker
löpande, exv.
bullerskärm mm.
angående
Arbete med detaljplaner och
kollektivtrafik,
bygglovshantering
tillgänglighet,
Särskilt samråd gällande byggande
regional utveckling,
av stationshus och planering av
utbildningsfrågor
annan kollektivtrafik i anslutning
till järnvägen
Beslut kring medfinansiering
Överlåtelse av kommunägd mark

Byg gskeende
Trafikverket har yttersta ansvaret för byggskeendet
Syfte: färdigställa järnvägen
Moment 2:
Tills tånd, prövningar,
anmälningar

E tt väg- eller järnvägsbygge ka n innehålla följande arbetsmoment :
· trä dfällning, röjning och borttagning av mark vegetation
· grävning sarbeten i mark och vatt en
· schaktning i jord och berg
· sprängning i berg och tunnelborrning
· markförs tärkning (till exempel spontning, pålning, kalkcementpelare,
erosionsskydd och tryckbank)
· pumpning, avvattning, bort ledning av vatten och
ledningsomläg gninga r
· armering och gjutning
· rivningsa rbeten
· inmätningar
· återplantering och sådd
· olika typer av försiktighets- och skyddsåtgärder
· tra nsporter av massor och material
· arkeologiska undersökningar
· undervattensdykningar
· snickeria rbete, så som teknikhus, stängsel osv.

Moment 3:
Bygghandl ing

·
·

Reg lerad i LBJ och MB
Uppskattad tids åtgång: 1-2 år

Moment 1:
Byggarbete
Moment 2:
Förfrågningsunderlag

Fastställelsehandlingen
används för att fastställa
järnvägsplanen. Projektets
påverkan på miljö, hälsa,
intrång och olägenheter
med mera prövas i sin helhet.

Reglerad i LBJ och MB
Uppsk attad tidsåtgång: upp till 3 år/mil. Ostlänken ko mme r att ta kring 15 å r

Bygghandlingsskeende
Trafikverket har yttersta ansvar för bygg handlingen
Syfte: ta fram tekniska beskrivningar

Moment 1:
Trafikverket best ämmer
entreprenadform och
upphand lar

Samrådshandling byter
status till
Granskningshandling efter
samrådsprocess.
Granskningshandling är ett
förslag till järnvägsplan som
remitteras.

Aktörer:
Trafikverket, konsulter, länsstyrelsen, kommuner, regioner, regeringskansliet, Mark-och Miljödomstolen (MMD), lantmäteriet, försvarsmakten, MSB, boverket, Sveriges geologiska undersökning samt andra potentiellt relevanta aktörer

Konsulter:
Identifierar behov av miljöprövningar
Tar fram samrådsunderlaget och
samrådshandlingen
Ansvarar för tillräcklig kunskap om
befintliga förhållanden
Bedömer påverkan och behov av
skyddsåtgärder
Utför utredningar, tar fram
samrådsunderlag, tekniskt underlag,
MKB
Deltar i yttranden och kompletteringar
och förhandling

Reglerad i LBJ, MB, PBL, kulturmiljölagen samt andra förordning ar
Uppskattad tids åtgång: runt 2 år (2-3 mil järnväg)

Skeende

En
miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inkluderar förslag till
försiktighets- och
skyddsåtgärder
Finns särskilda lagkrav som
reglerar arbetet med MKB

När projektet rör
vattenverksamhet
behöver detta
prövas av mark-och
miljödomstolen

När ett väg- eller järnvägsbygge berör en fast fornlämning
söker trafikverket tillstånd hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar ställning till
om ingreppet är acceptabelt genom att bedöma hur värdefull
fornlämningen är och kontrollera om det går att undvika att gräva bort den.

Moment 2:
Tes t av järnväg

Moment 3:
Godkä nnande av järnväg

Innan järnvägen
godkänns måste den
test köras.

Tas fram av
entreprenören/
trafikverket/
upphandlad
konsult (beror på
vem som har
upprättat
handlingarna)

Det kan exv.
handla om
bygglov,
miljöprövningar

Järnvägsbyg ge ink luderar:
· el- och telearbeten (inklusive ITtjänster)
spårbyggnad
installa tion a v signa lsäkerhetssystem
testning av färdig bana
U nderhållsanläggningar

·
·
·
·

Moment 1:
Åt erställning av temporär
markanvä ndning

Moment 3:
Relationshandling

Andra potentiellt relevanta aktörer:
Transportstyrelsen,
EU, Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet,
Sjöfartsverket,
Havs- och vattenmyndigheten,
Socialstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten,
Skogsstyrelsen,
Jordbruksverket

Besiktningsmän
anställs.
En samordnande
besiktni ngsman
och
en per kategori
(räls, signal osv)

Försiktighets- och skyddsåtgärder kan inkludera:
· Inspekt ioner
· Besiktningar (före och efter)
· Inventeringar (t.ex. material som kan skada s vid
sprängningar )
· Granskning av kemikalier

Aktör

Förklarning av begrepp/moment

Samråd sker med b.la. kommuner, regioner, markägare

Förfrågningsunderlag
ligger till grund för
upphandling av
entreprenö r/konsult
där genomförandet
beskriv s.

Byggh andlin gen måste
stämma överens med
järnvägsplanen men är
mer specificerad när det
kommer till sträckningens
tekn iska bitar. Fu ngerar
som u nderlag för
ko mmande byggskeende.

När byggandet görs som totalentreprenad
är det entrepr enören som gör bygghandlingen
utifrån de funktionskrav som Trafikverket ställt.
Om general/utförandeentreprenad : trafikv erket
styr projekteringen. R itar up p allt till minsta
detalj.
Samma resurser och kompetenser krävs – oavsett
entrep renad. Skillnaden ligger ino m olika företag.
Generellt: Total, bättre för entreprenören och
general, b ättre för konsultföretag.

R elationshand lingen
visar det verkliga
utföran det av byggan det
av järnvägen i förhållande
till Järnvägsplan /
Bygghandling

Aktörer:
Tra fikverket, entreprenör/konsult, MMD, lantmäteri, kommuner, regioner

Aktörer:
Trafikverket, entreprenör/konsult, kommun, läns styrelse, lantmäteri

Vem gör vad?

·
Trafikverket:
Upphandlar
E v. arbete med
projektering

Entreprenör/
konsult:
Arbete med
förfrågningsunderlag,
bygghandling

Kommuner/
regioner:
Sa mråd och
samarbete sker
kontinuerligt

MMD
Handlägger mål som till
exempel gäller miljöoch vattenfrågor,
fastighetsbildning och
plan- och byggärenden

Lantmäteri:
Arbete med
förrätt ningar

·

Trafikverket:
Kontrollerar entreprenörens:
·
· miljöarbete genom kontrollplaner,
miljörevisioner och miljöronder på
arbetspla tsen
· leverans och kva lité
· att proces ser, la gar och regler följs
·
· att de som utför arbetet uppfyller
säkerhetskrav.
Om generalentreprenad använder
tra fikverket egna konsulter/anställda

Länsstyr elsen:
Ti llsyn byggskedet
(anmälningar,
dispensprövning, inkl.
uppföljning av egna beslut
enligt MKB)
Ev. kvarstående insatser
med prövning och
arkeologiska
slutundersökningar

Konsult /entreprenör:
ans varar för själva
bygg andet/
färdigstä llande t av
jä rnvägen

Kommun:
Hantering av
bygglov, tillsyn,
planering,
sa mordning

Aktörer:
E ntreprenör/konsult, Trafikver ket, Transportstyrelsen, Kommuner

Lantmäteri:
Arbete med
förrättningar

Regioner:
Samråd sker
löpande. Exv.
angående
kollektivtrafik,
tillgänglighet,
reg ional utveckling

Entreprenör/konsult:
Åters täller temporär
anvä ndning av mark
Testar järnvä gen

Trafikverket:
Kontrollerar leverans,
kvalitet, säkerhetskrav,
dokument

Transportstyrelsen:
Godkänner järnvä gen genom
att kontrollera att den
uppfyller alla säkerhetskrav

Kommuner:
Tillsyn, planering,
samordning

8. BILAGA 2 – FÖRDJUPAD
BESKRIVNING AV METOD
Beräkningar på utbudssidan: nationell och regional skattning av utbud och
efterfrågan på arbetskraft
Skattningen av arbetskraftutbudet och efterfrågebehovet nationellt baseras på tre huvudsakliga
skattningsmetoder, sammanfattade in TABELL 9. För varje skattningsmetod har ett större antal
beräkningar utförts. Beräkningarna finns sammanfattade i de kommande delavsnitten inom detta
kapitel.
TABELL 9: SAMMANFATTNING AV SKATTNINGSMETODER PÅ UTBUDSSIDAN
Skattningsmetod #1

Skattningsmetod #2

Skattningsmetod #3

SCB (2017) Trender &
Prognoser; SCB (2017)
fördelning mellan yrken
(N: 429) och
utbildningsgrupper (N:
124)

SCB (2017) Trender &
Prognoser; SCB (2018)
Matchningskarta; SCB (2017)
fördelning mellan yrken (N:
429) och utbildningsgrupper
(N: 124)

Arbetsförmedlingen (2019) Var
finns jobben?

Kort
beskrivning av
källmaterialet

I SCB (2017) Trender &
Prognoser redovisas
prognoser för tillgång
respektive efterfrågan för
2015 och 2035 uppdelat
på utbildningsgrupper.

I SCB (2017) Trender &
Prognoser redovisas prognoser
för tillgång respektive
efterfrågan för 2015 och 2035
uppdelat på
utbildningsgrupper. SCB (2017)
Matchningskartan beskriver
vilka kopplingar mellan yrken
och utbildning som anses vara
matchade.

För 190 yrken görs
bedömningen av bristläget
hösten 2018 och det förväntade
bristläget 2023.

Grundläggande
antaganden

Beräkningen baseras på
antagandet att
fördelningen mellan olika
utbildningsgrupper och
yrkesgrupper är likadan
framtida år som det är
idag.

Beräkningen baseras på
antagande att fördelningen
mellan olika utbildningsgrupper
och yrkesgrupper är bättre
matchad under framtida år
jämfört med idag. Det s.k.
bättre matchningsutfallet
baseras på SCB:s
matchningskarta från 2018

Femårsprognosen ligger till
grund för framtidsprognosen.
Bedömningen för hösten 2018
ligger till grund för
bedömningen av relationen
mellan utbud och efterfrågan
idag.

Syfte med
skattningen

Att räkna fram årlig
tillväxt i utbud respektive
efterfrågan för varje
yrkesgrupp, baserat på
det givna antagandet.

Att räkna fram årlig tillväxt i
utbud respektive efterfrågan
för varje yrkesgrupp, baserat
på det givna antagandet.

Att i den sammanvägda
metoden väga in hur
Arbetsförmedlingen bedömer
bristläget på olika yrkesgrupper
idag, och det förväntade läget
fem år framåt.

Källa

1

Skattningens
relevans

Med denna metod ges
skattningar som baseras på ett
resonemang om att framtida
kopplingar mellan yrken och
utbildningsbakgrunder är mer
formaliserade än vad
nulägesbilden på
arbetsmarknaden visar. När
yngre generationer går ut på
arbetsmarknaden finns idag
mindre möjligheter än förr att
erhålla t.ex. kvalificerade jobb
genom icke-formellt (d.v.s.
reellt) förvärvad kompetens.

Med denna metod ges
skattningar som baseras
på idag rådande
kopplingar mellan yrken
och
utbildningsbakgrunder,
för alla sysselsatta på
arbetsmarknaden.

Till skillnad från
skattningsmetod #1 och
skattningsmetod #2 tar vi med
denna skattning en större
hänsyn till arbetsgivarnas
perspektiv beträffande
kompetensförsörjning. Medan
metod #1 och #2 endast tar
hänsyn till en numerär, en s.k.
tillgänglig arbetskraftsenhet i
stort sett baserat på
utbildningsbakgrund, finns i
detta mått en större
komplexitet. Detta innefattar
t.ex. att väga in erfarenhet i
brist- och behovsbilden.

SKATTNINGSMETOD #1
Den första skattningsmetoden baseras på följande data:
·
·
·

Källmaterialet till Trender & Prognoser (2017) i vilken utbudet och efterfrågan på
förvärvsarbetande från olika utbildningsgrupper skattas, för 2015 respektive 2035.
Fördelningen mellan utbildningsgrupper (SUN) och yrken (SSYK) sammanställd som en
matris, beställd från SCB.
Källmaterialet till Arbetsförmedlingens bedömning av kompetensförsörjningsläget hösten
2018. Denna används endast för att justera förhållandet mellan tillgången och efterfrågan 2018.

Steg 1: Anpassning av utbildningsgrupper
I källmaterial till Trender & Prognoser (2017) skattas utbudet och efterfrågan på förvärvsarbetande
från olika utbildningsgrupper för 2015 respektive 2035. Källmaterialet omfattar 70 utbildningsgrupper
och överlappar således inte med SCB:s SUN-klassificering av utbildningsgrupper, vilken omfattar 124
utbildningsgrupper. Ett första steg har därför varit att göra disaggregeringar av vissa
utbildningsgrupper i källmaterialet till Trender och Prognoser 2017, med syftet att kunna
överensstämma med SUN-klassificeringen. I vissa fall har detta inneburit att göra uppdelningar från
en utbildningsgrupp till två separata utbildningsgrupper, och i andra fall har antalet kunnat räknas
fram baklänges genom restproduktsmetoden.
Steg 2: Beräkna den procentuella fördelningen av yrkesroller kopplade till utbildningsgrupper
Utifrån fördelningen mellan utbildningsgrupper (SUN) och yrken (SSYK) från 2017 beräknar vi
fördelningen av yrkeskategorier inom varje utbildningsgrupp. Detta görs genom:
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Där y står för yrke (SSYK-klassificeringen) och u står för utbildningsgrupp (SUN-klassificeringen).
Steg 3: Beräkna efterfrågan och utbud i antal utifrån ett yrkesperspektiv
Efter att det andra beräkningssteget är genomfört utför vi följande multiplikationer:
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Där y står för yrke (SSYK-klassificeringen), u står för utbildningsgrupp (SUN-klassificeringen) och t
står för år (i detta fallet 2015 respektive 2035). Detta ger således fyra separata dataset för den skattade
efterfrågan och utbudet för 2015 respektive 2035, för yrken enligt SSYK-klassificeringen.
Steg 4: Första uppskattning av årlig efterfråge- och utbudstillväxt för varje yrke
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Nästa steg i beräkningen är att räkna fram den årliga procentuella ökningen i utbudet respektive
antalet efterfrågade yrke för yrke. Vi uppskattar den (linjära) årliga tillväxten enligt följande
beräkningsmetod, för varje yrke y.
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Dessa beräkningar ger för varje yrke y förväntade positiva eller negativa årliga (linjära) tillväxtsiffror,
som alltså kan härledas till trendsiffrorna för utbildningsgrupper som finns presenterade i
källmaterialet till Trender och Prognoser 2017.
Steg 5: Justering av årlig efterfråge- och utbudstillväxt för varje yrke
Efter att en första skattning över det nationella utbudet och den nationella efterfrågan mellan 2018
och 2040 för varje yrkesgrupp enligt SSYK-klassificeringen på 4-siffrig nivå, tillämpar vi en ett antal
justeringar för att bättre anpassa resultatet till SCB:s prognosticerade förhållanden. Den första
justeringen berör en brist som har uppkommit till följd av att beräkningen av att den årliga
tillväxtskattningen görs på yrken snarare än på utbildningsgrupper, som alltså står i fokus i
källmaterialet till Trender och Prognoser 2017. Vi löser detta genom att justera fördelningen i
tillväxtsiffror på vertikal ledd, som visat i figuren nedan.

I figuren visas årlig utbudstillväxt på vertikal ledd och yrken (SSYK) på horisontell ledd, före och efter
justeringen. Samma justering har gjorts på efterfrågesidan. Principen för att genomföra justeringen är
att de populationsvägda tillväxtsiffrorna från Trender & Prognoser 2017 ska motsvara de
populationsvägda tillväxtsiffrorna i våra skattningar utifrån perspektivet yrkesgrupp. Villkoret kan
skrivas som följande:
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Detta villkor gäller för både efterfråge- och utbudstillväxt, som här sammanfattas till Tillväxt. Den årliga
tillväxten på för varje utbildningsgrupp u görs liksom för yrkessidan enligt följande princip:
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För att uppfylla villkoret som är stipulerat ovan, så dividerar vi först beräkningarna på utbildningssidan
med beräkningarna på yrkessidan:
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Detta ger en justeringsfaktor (en för utbudssidan och en för efterfrågesidan) som vi sedan använder
för att justera tillväxtsiffrorna för varje yrke y. Vi multiplicerar den ena sidan av ekvationen för varje
yrke y med justeringsfaktorn:
ä
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∗

Återigen görs detta både på utbuds- och efterfrågesidan, yrke för yrke. Vi stämmer slutligen av så att
det stipulerade huvudvillkoret för justeringen har uppfyllts.
Steg 6: Omvandling från sysselsatta till helårsarbetskrafter
Som nämnt i början av kapitlet justerar vi antalet förvärvsarbetande till att motsvara
helårsarbetskrafter, då vi på behovssidan i rapporten (behovet för anläggningen av nya stambanor)
gör mätningen utifrån detta mått. Antalet förvärvsarbetande i varje yrkesgrupp multipliceras med
faktorn ca 0,83, som är framtagen genom att ta snittet för varje bransch i förhållandet mellan antalet
arbetade timmar och antalet sysselsatta. Denna information hämtas från SCB:s enhet för
nationalräkenskaper, specifikt från de offentliga Input/Output-tabellerna. Med beräkningen uppskattas
snittet i arbetstid för varje sysselsatt vilket sedan ställs i förhållande till arbetstiden som motsvarar en
helårsarbetskraft.
Steg 7: Justering av skillnaden mellan utbud och efterfrågan vid t = 1
Vi använder källmaterialet till Arbetsförmedlingens bedömning (Var finns jobben?) av
kompetensförsörjningsläget hösten 2018 för att justera förhållandet mellan utbud och efterfrågan vid
modellens startår, alltså 2017. Detta görs till följd av att beräkningsmetoden inte påvisar faktiska
bristlägen i yrken i nutid. Detta kan härledas till SCB:s skattningar i Trender och Prognoser 2017, där
antalet tillgängliga förvärvsarbetande i olika utbildningsgrupper alltid överskrider antalet efterfrågade
vid den första mätperioden. Detta kan också knytas till antagandet som görs i Trender och Prognoser
2017 att antalet efterfrågade är lika många som de faktiskt förvärvsarbetande.
Vi väljer att avvika från detta antagande då Arbetsförmedlingen har påpekat betydande bristlägen
inom flera yrkesgrupper under 2017 och 2018. I ett första steg för att kunna genomföra justeringen,
behöver vi anpassa antalet yrkesgrupper i källmaterialet från Arbetsförmedlingen med antalet som
ingår i SSYK-klassificeringen på 4-siffernivå. Detta innebär att disaggregera 193 yrkesgrupper till 429
grupper. Vi behöver därför schablonisera skattningar för de yrkesgrupper som inte ingår. Samtliga 193
yrkesgrupper i Arbetsförmedlingens bedömning kan matchas på 4-siffrig SSYK-nivå. Detta motsvarar
cirka 45 procent av de 429 yrkena. I ett andra steg kan vi matcha cirka 31 % av de 429 yrkena på 3siffrig SSYK-nivå. I ett tredje steg kan vi matcha cirka 10 % av de 429 yrkena på 2-siffrig SSYK-nivå.
Vad detta innebär är att de yrkesgrupper som saknas ger ett genomsnittsvärde (mellan 2 - 5) som
baseras på de värden som yrken i de närmast relevanta SSYK-klassen har. Vi kan dock inte matcha
något av chefsyrkena (yrken som börjar på siffran 1 i yrkesstatistiken) med Arbetsförmedlingens
skattningar.
Efter att detta har genomförts och bristbedömningar har tilldelats samtliga yrken exklusive
chefsyrken, så justeras skattningen utbud/efterfrågan med en faktor. Varje bristbedömningsnivå
(mellan 2 – 5) ges en nivåspecifik faktor. Således justerar vi förhållandet mellan utbud och efterfrågan
2017 med fyra olika vikter, där en lägre vikt innebär ett svårare bristläge enligt Arbetsförmedlingens
bedömningar. Varje vikt är i stort sett arbiträrt framräknad med syftet att hålla sig inom rimlighetens
gränser. I TABELL 10 sammanfattas beräkningen för varje nivåspecifik vikt för bedömningsvärdena 2
till 5, där 5 representerar ett större bristläge:
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TABELL 10: JUSTERINGSFAKTORER FÖR EFTERFRÅGEJUSTERINGAR I T = 1
Antal yrken i
kategorin

Beräkning av faktor för justering
Steg 1: 1,09 / Genomsnitt bland företag i
bristkategori från första skattningen

Bristbedömning 2

19

Steg 2: (0,6 * Första skattning) + (0,4
värdet genererat ifrån steg 1.
Steg 1: 1 / Genomsnitt bland företag i
bristkategori från första skattningen

Bristbedömning 3

111

Steg 2: (0,6 * Första skattning) + (0,4
värdet genererat ifrån steg 1.
Steg 1: 0,98 / Genomsnitt bland företag i
bristkategori från första skattningen

Bristbedömning 4

172

Steg 2: (0,6 * Första skattning) + (0,4
värdet genererat ifrån steg 1.
Steg 1: 0,95 / Genomsnitt bland företag i
bristkategori från första skattningen

Bristbedömning 5

Steg 2: (0,6 * Första skattning) + (0,4
värdet genererat ifrån steg 1.
Steg 1: Genomsnitt av täljarvärde för
bristkategori 2 t.o.m. 5 / Genomsnitt
bland företag i bristkategori från första
skattningen

Bristbedömning saknas

66

61
(chefsyrken)

Steg 2: (0,6 * Första skattning) + (0,4
värdet genererat ifrån steg 1.

Med justeringsfaktorerna vi så appliceras förändringar på efterfrågan i t = 1 över samtliga 429
yrkesgrupper. Återigen är detta till följd av att vi avviker från SCB:s antagande att rådande efterfrågan
motsvarar antalet sysselsatta. Resultatet av justeringen sett över samtliga 429 yrkesgrupper i analysen
sammanfattas i TABELL 11. Som påvisas i kolumnen Första skattning utbud/efterfrågan i t = 1 är våra
egna skattningar korrekt bedömda sett till den relativa fördelningen, mot Arbetsförmedlingens
bedömning som referensskattning. I tillägg till att genomföra justeringar, tjänar denna
beräkningsprocess också ett syfte att vidimera våra egna beräkningar utifrån Arbetsförmedlingens
bedömningar som måttstock.

TABELL 11: RESULTAT AV JUSTERING I RELATIONEN UTBUD/EFTERFRÅGAN I T = 1
Första skattning

Justerad skattning

utbud/efterfrågan i t = 1

utbud/efterfrågan i t = 1

Min

100,3%

96,6%

Medel

106,7%

101,2%

Max

116,0%

109,1%

Bristbedömning 2

107,9%

105,6%

Bristbedömning 3

107,3%

101,7%

Bristbedömning 4

107,2%

101,0%

Bristbedömning 5

104,8%

99,3%

Bristbedömning saknas

105,8%

101,3%

Steg 8: Beräkning av antalet efterfrågade och tillgängliga förvärvsarbetande i yrken över tid
I detta steg tillämpar vi de nya justerade tillväxtsiffrorna på SCB:s statistik på justerade antalet
efterfrågade respektive justerade antalet tillgängliga helårsarbetskrafter 2017. Beräkningen ser ut som
följande:
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Där t = 1 vid år 2017, t = 2 vid år 2018 och så vidare. Vi har nu tagit fram en skattning över det nationella
utbudet och den nationella efterfrågan i absoluta antalet helårsarbetskrafter för varje yrkesgrupp
mellan 2018 och 2040.
SKATTNINGSMETOD #2
Den andra skattningsmetoden baseras på följande data:
·
·
·
·

Källmaterialet till Trender & Prognoser 2017 (SCB) i vilken utbudet och efterfrågan på
förvärvsarbetande från olika utbildningsgrupper skattas, för 2015 respektive 2035.
Fördelningen mellan utbildningsgrupper (SUN) och yrken (SSYK) sammanställd som en
matris, beställd från SCB.
Källmaterialet till Arbetsförmedlingens bedömning av kompetensförsörjningsläget hösten
2018. Denna används endast för att justera förhållandet mellan tillgången och efterfrågan 2018.
Matchningskartan (SCB) mellan yrkesgrupper och utbildningsgrupper

Genom att kombinera statistiken över fördelningen mellan utbildningsgrupper (SUN) och yrken
(SSYK) med matchningskartan över utbildningsgrupper och yrkesgrupper, enligt metoden
sammanfattad i Figur 19, kan vi reducera dataunderlaget till tre huvudsakliga källor:
·

·
·

Kombination av fördelningsstatistiken mellan utbildningsgrupper och yrken och
matchningskartan, som ger en ny skattning över framtida fördelningen mellan yrken (SSYK)
och utbildningsgruppen (SUN) nu enligt antagandet om starkare koppling mellan utbildning
och yrke på framtidens arbetsmarknad. Beräkningsproceduren för detta förfarande finns
sammanfattat i steg 2 inom detta delkapitel.
Källmaterialet till Trender & Prognoser 2017 (SCB) i vilken utbudet och efterfrågan på
förvärvsarbetande från olika utbildningsgrupper skattas, för 2015 respektive 2035.
Källmaterialet till Arbetsförmedlingens bedömning av kompetensförsörjningsläget hösten
2018. Denna används endast för att justera förhållandet mellan tillgången och efterfrågan 2018.

Steg 1: Anpassning av utbildningsgrupper och yrkesgrupper
Liksom för skattningsmetod #1 har första steg varit att göra disaggregeringar av vissa
utbildningsgrupper i källmaterialet till Trender och Prognoser 2017, med syfte att dessa ska
överensstämma med SUN-klassificeringen.
I tillägg till detta har vi behövt göra disaggregeringar av de yrkesgrupper som ingår i
matchningskartan. De 142 yrkesgrupper som finns i matchningskartan har disaggregerats till 429
yrkesgrupper, Vi gör detta enligt samma princip som för disaggregeringen av Arbetsförmedlingens
källmaterial till rapporten Var finns jobben? beskrivet under steg 7 i Skattningsmetod #1. Vi kopplar
ihop de matchningsbedömningar som har genomförts av SCB och tilldelar samma bedömning för de
närmast besläktade yrkesgrupperna enligt SSKY-klassificeringssystemet.

Steg 2: Skapa en fiktiv fördelning mellan utbildningsgrupper och yrken utifrån antagandet om
en bättre matchad arbetsmarknad i framtiden
Genom att skatta tillväxttakten i utbudet och efterfrågan på en fiktiv fördelning mellan
utbildningsgrupper och yrken, baserat på antagandet om en starkare koppling mellan yrkesroller och
utbildning på framtidens arbetsmarknad. 32 Den fiktiva fördelningen påverkar endast våra beräkningar

I statistiken över den faktiska fördelningen ser vi till exempel att en relativt stor andel äldre ingenjörer saknar det vi idag kallar för relevant
utbildningsbakgrund. Detta bedömer vi har två möjliga förklaringsfaktorer: historiskt sett har möjligheten till kvalificerade jobb i större grad
funnits även med reellt (alltså inte formellt) förvärvade kunskaper. En annan förklaringsfaktor är brister i SSYK-klassificeringssystemet som
bygger på arbetsgivarnas bedömning av yrkesroller. Utifrån båda förklaringsfaktorerna fyller beräkningen utifrån den f
32
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av tillväxten i utbudet och efterfrågan av yrken, och alltså inte på det i rådande stund förhållandet
mellan utbudet och efterfrågan. Beräkningen kan sammanfattas enligt nedan listade beräkningssteg:
FIGUR 19: BERÄKNINGSSTEG FÖR FIKTIVT MATCHNINGSSCENARIO PÅ ARBETSMARKNADEN
Fördelning yrke och
utbildning (SCB)

#1

Matchningskarta
(SCB)

Utbildning Utbildning
1
2

Kombination av båda
dataunderlagen

#2

Utbildning Utbildning
1
2

Yrke 1

2

3

Yrke 1

40%

27%

Yrke 2

2

5

Yrke 2

40%

45%

Yrke 3

0

3

Yrke 3

0%

27%

Yrke 4

1

0

Yrke 4

20%

0%

Totalt

5

11

Totalt

100%

100%

#1

Utbildning Utbildning
1
2

#2

Helt rätt

Delvis rätt

Yrke 1

1,00

0,20

Yrke 2

Delvis rätt

Helt rätt

Yrke 2

0,20

1,00

Yrke 3

Inte rätt

Helt rätt

Yrke 3

0,00

1,00

Yrke 4

Inte rätt

Inte rätt

Yrke 4

0,00

1,00

Totalt

1,20

3,20

Utbildning Utbildning
1
2

#1

40%

27%

Yrke 1

40%

5%

Yrke 2

40%

45%

Yrke 2

8%

45%

Yrke 3

0%

27%

Yrke 3

0%

27%

Yrke 4

20%

0%

Yrke 4

0%

0%

Totalt

100%

100%

Totalt

48%

78%

Utbildning Utbildning
1
2

#3

Yrke 1

83%

7%

Yrke 1

Yrke 2

17%

58%

Yrke 3

0%

35%

Yrke 4

0%

Totalt

100%

Vi översätter det skriftliga
utlåtandet från
matchningskartan till numerära
vikter. Delvis rätt ges vikten
0,2 och helt rätt ges vikten 1.

Utbildning Utbildning
1
2

Yrke 1

#2

Vi uttrycker först fördelningen
av antalet förvärvsarbetande
kopplade till varje yrkesgrupp
som en procentsats, från
utbildningsperspektivet. Detta
skapar fördelningstabell #2

Utbildning Utbildning
1
2

Yrke 1

#2

Förklaring av
beräkningssteg

Vi multiplicerar den
bearbetade
fördelningstabellen #2 med
den bearbetade
matchningskartan #2

Utbildning Utbildning
1
2
4,17

0,77

Yrke 2

0,83

6,40

Yrke 3

0,00

3,84

0%

Yrke 4

0,00

0,00

100%

Totalt

5,00

11,00

Vi dividerar först
kombinationstabellen #1 med
den procentuella totalsumman
i samma matris, vilket ger
matris #2. Resultatet från
denna multipliceras sedan med
den obearbetade
kombinationstabellen #1.

Följande beräkningssteg
De efterföljande beräkningsstegen är identiska med beräkningsstegen 3 till 8 under Skattningsmetod
#1. Notera igen att vi endast använder kombinationstabellen framtagen ovan till att skatta
tillväxtsiffror på utbuds- och efterfrågesidan för olika yrken. Startpunkten för mätningen i termer av
antal anställda inom olika yrkeskategorier ges av justerade antal helårsarbetskrafter 2017 från steg 6 i
skattningsmetod #1.
SKATTNINGSMETOD #3
I ett första steg för att kunna genomföra justeringen behöver vi anpassa antalet yrkesgrupper i
källmaterialet från Arbetsförmedlingen med antalet som ingår i SSYK-klassificeringen på 4-siffernivå.
Detta innebär att disaggregera 193 yrkesgrupper till 429 yrkesgrupper (SSYK 4-siffernivå). Vi behöver
därför schablonisera skattningar för de yrkesgrupper som inte ingår i Arbetsförmedlingens urval.
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Samtliga 193 yrkesgrupper i Arbetsförmedlingens bedömning kan matchas på 4-siffrig SSYK-nivå.
Detta motsvarar cirka 45 procent av de 429 yrkena. I ett andra steg kan vi matcha cirka 31 % av de
429 yrkena på 3-siffrig SSYK-nivå. I ett tredje steg kan vi matcha cirka 10 % av de 429 yrkena på 2siffrig SSYK-nivå. Vad detta innebär är att de yrkesgrupper som saknas ger ett genomsnittsvärde
(mellan 1 - 5) som baseras på de värden som yrken i den närmsta relevanta SSYK-klassen har. Vi kan
dock inte matcha något av chefsyrkena (yrken som börjar på siffran 1 i yrkesstatistiken) med
Arbetsförmedlingens skattningar. Detta betyder att vi alltså inte väger in Arbetsförmedlingens
prognos i skattningen av framtida utbud och efterfrågan av chefsyrken. För utbudet och efterfrågan
på chefsyrken bygger således endast på kombinationen av skattningsmetod #1 och skattningsmetod
#2.
Anpassning av efterfrågetillväxt baserat på Arbetsförmedlingens femårsprognos
Som grund i skattningsmetod #3 använder vi resultaten för skattad efterfrågetillväxt som framkommit
genom beräkningarna i skattningsmetod #1 och #2. VI kombinerar dessa så att skattningsmetod #1
och #2 vardera ges en vikt om 50 procent.
Då Arbetsförmedlingen i sina skattningar inte gör någon distinktion mellan utbud- eller
efterfrågetillväxt, och istället har ett mått om förväntat bristläge på en skala mellan 1 och 5, görs i den
kvantitativa bedömningen (sett utifrån källmaterialet) ingen bedömning huruvida bristen uppkommer
på grund av låg utbudstillväxt eller hög efterfrågetillväxt. Bedömningen för femårsprognosen kan
således tolkas som det förväntade utfallet i nettotillväxt:
ä

=

ä

−

å

ä

Till följd av att det i Arbetsförmedlingens bedömning inte görs distinktioner mellan utbuds- och
efterfrågesidan, och därför inte heller gör bedömningar av förväntad tillväxttakt i utbudet och
efterfrågade inom yrkesgrupper, behöver vi för skattningsmetod #3 välja på vilka sida vi gör
justeringar utifrån Arbetsförmedlingens bedömningar.
Utifrån våra prognosticerade siffror som framkommit genom beräkningarna i skattningsmetod #2 och
#3, gör vi utifrån Arbetsförmedlingens bedömningar således justeringar i förväntade
efterfrågetillväxten av varje yrke. Detta leder till att nettotillväxten i slutändan justeras efter
Arbetsförmedlingens bedömningar.
Justeringarna på efterfrågetillväxten görs genom att först beräkna den genomsnittliga nettotillväxten
från skattningsmetod #1 och #2 för varje intervall i av Arbetsförmedlingens bedömning: Detta leder
till resultaten som finns presenterade i TABELL 12. Resultatet för varje intervall av Arbetsförmedlingen
bristbedömning (mellan 1 - 5) används sedan för att subtrahera från de skattade efterfrågetillväxten
för varje intervall.
TABELL 12: FAKTORER FÖR JUSTERING AV EFTERFRÅGETILLVÄXT BASERAT PÅ
ARBETSFÖRMEDLINGENS FEMÅRSPROGNOS
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Nettotillväxt inom grupp i
Arbetsförmedlingens bedömning

Faktor att subtrahera från
efterfrågetillväxt i varje yrke

Arbetsförmedlingens
bristlägesbedömning 1

0,78%

0,78%

Arbetsförmedlingens
bristlägesbedömning 2

0,31%

0,31%

Arbetsförmedlingens
bristlägesbedömning 3

0,15%

0,15%

Arbetsförmedlingens
bristlägesbedömning 4

-0,17%

-0,17%

Arbetsförmedlingens
bristlägesbedömning 5

-0,20%

-0,20%

Resultatet av skattningsmetod #3 blir således utbudstillväxtsiffror som består av genomsnittet från
beräkningarna under skattningsmetod #1 och #2, medan efterfrågetillväxten har justerats. Som
framkommer av tabellen ovan är skattningarna under metod #1 och #2 i högsta grad i linje med
Arbetsförmedlingens skattningar, men att resultaten efter justeringen sedan förstärks (skillnaderna
mellan bedömningsintervallen ökar) ytterligare.
ETABLERING AV HÖGRE OCH LÄGRE SKATTNINGSINTERVALL
Vår metod för att skapa intervall för högre, lägre och medelskattningar i våra bedömningar av utbudet
och efterfrågan på olika yrken, bygger uteslutande på resultaten i efterfrågetillväxt som framkommit
genom skattningsmetod #1, #2 och #3. De samlade resultaten finns presenterade i TABELL 13.
TABELL 13: DESKRIPTIVA RESULTAT FÖR SKATTNING AV UTBUDS- OCH EFTERFRÅGETILLVÄXT
INKLUSIVE INTERVALLSKATTNINGAR
Utbudstillväxt

Efterfrågetillväxt
medelskattning

Efterfrågetillväxt
lägre skattning

Efterfrågetillväxt
högre skattning

Min

-1,5%

-0,8%

-1,1%

-0,4%

Genomsnitt

0,7%

0,7%

0,6%

0,8%

Median

0,7%

0,7%

0,7%

0,8%

Max

2,2%

2,1%

1,9%

2,3%

Vi använder tre olika kombinationer av resultaten från skattningsmetod #1, #2 och #3 för att utröna
medel, hög och låg skattning. De kombinationerna är

·
·
·

25 % av genomsnittet av skattningsmetod #1 och #2 + 75 % av skattningsmetod #3
75 % av genomsnittet av skattningsmetod #1 och #2 + 25 % av skattningsmetod #3
50 % av genomsnittet av skattningsmetod #1 och #2 + 50 % av skattningsmetod #3

TABELL 14: FÖRDELNINGSSCHEMA AV MINIMUM-, MAXIMUM- OCH MEDELSKATTNINGAR VID
OLIKA SKATTNINGSKOMBINATIONER
25 % genomsnitt av #1
och #2 + 75% av #3

50 % genomsnitt av #1
och #2 + 50% av #3

75 % genomsnitt av #1
och #2 + 25% av #3

Andel av
minskattning
Andel av
maxskattning

59,4%

0,0%

40,6%

40,6%

0,0%

59,4%

Andel av
medelskattning

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Totalt

Som framträder av TABELL 14 är skattningsmetoden ”50 % av genomsnittet av skattningsmetod #1
och #2 + 50 % av skattningsmetod #3” alltid medelskattningen. En viss övervikt, av
minimumskattningarna utgörs av metoden ” 25% av genomsnittet av skattningsmetod #1 och #2 + 75
% av skattningsmetod #3” vilket alltså betyder att skattningsmetod #3 typiskt sett porträtterar större
bristlägen i yrkesgrupper än skattningsmetod #1 och #2.
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UPPSKATTNING AV HUR STOR ANDEL AV ARBETSKRAFTSBEHOVET KOPPLAT TILL NYA
STAMBANOR SOM REDAN FINNS INRÄKNAT I SCB:S PROGNOSMODELL
Uppskattning av hur stor andel av arbetskraftsbehovet kopplat till nya stambanor som redan finns
inräknat i SCB:s prognoser. Beräkningarna baseras på följande dataunderlag:
·
·
·
·
·

Konjunkturinstitutet (2016), Specialstudier nr. 47
Nationell transportplan 2014 - 2025
Nationell transportplan 2018 – 2029
Statistik över offentliga investeringar, SCB
Statistik över BNP, SCB

För att utröna hur stor andel av arbetskraftsbehovet kopplat till nya stambanor som redan räknats
med i SCB:s prognostisering (alltså de prognoser som finns sammanställda i källmaterialet till Trender
& Prognoser 2017) har Ramboll vid flera tillfällen varit i kontakt med rapportförfattare och medarbetare
vid SCB:s prognosinstitut. I diskussionerna har tydligt framkommit vilka data- och antagandeunderlag
som SCB har använt i prognos. Huvudscenariot i Konjunkturinstitutet (2016), Specialstudier nr. 47
spelar en nyckelroll de antaganden som görs beträffande tillväxt i offentliga investeringar och tillväxt
i BNP, vilket är antaganden som vi således behöver förhålla oss till denna beräkning.
TABELL 15: NYCKELTAL FÖR ANDELSUPPSKATTNING, DEL 1
Nyckeltal

Källa

BNP-tillväxt 2020-talet

2,3% Konjunkturinstitutet (2016), Specialstudier nr. 47

BNP-tillväxt 2030-talet

1,9% Konjunkturinstitutet (2016), Specialstudier nr. 47

Tillväxt offentliga investeringar 2015

4,40% Konjunkturinstitutet (2016), Specialstudier nr. 47

Tillväxt offentliga investeringar 2040

4,80% Konjunkturinstitutet (2016), Specialstudier nr. 47

Offentliga investeringar (OI) som andel av
BNP

Estimering byggd på genomsnittsnivå 2014 4,20% 2018

Vi hämtar vidare ner siffror från de nationella transportplanerna för 2014 – 2025 respektive 2018 –
2029 över total investeringsnivå samt andel av investeringar som går till nyutveckling, det vill säga
nya anläggningsprojekt.
TABELL 16: NYCKELTAL FÖR ANDELSUPPSKATTNING, DEL 2

Nationell transportplan 2018 - 2029
Varav nya objekt (utveckling)
Nationell transportplan 2014 - 2025
Varav nya objekt (utveckling)

Totalt, kr

Per år, kr

622 500 000 000

56 590 909 091

333 500 000 000

30 318 181 818

522 000 000 000

47 454 545 455

156 300 000 000

14 209 090 909

Utifrån nyckeltalen ovan, och i kombination med statistik över BNP i absoluta tal 2017, räknar vi fram
differensen mellan det uppskattade kontrafaktiska utfallet i offentliga investeringar och offentliga
investeringar som andel av BNP, som vi utgår ifrån tillämpas i Trender & Prognoser. Det uppskattade
kontrafaktiska utfallet beräknas alltså genom att kombinera de källunderlag som enligt uppgift har
tillämpats av SCB i deras beräkningar. Detta i kombination med statistiken hämtad ur Nationell
transportplan 2014 – 2025 som var den rådande transportplanen vid tiden då Trender & Prognoser
2017 författades. Vi har ställt dessa beräkningar i relation till ett nytt prognosticerat utfall då istället
statistik för Nationell transportplan 2018 – 2029 tillämpas. Vi ställer dessa beräkningar mot varandra
och tillämpar ett ceteris paribus-antagande att vad endast offentliga investeringar kopplat till
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infrastruktursektorn tillåts variera. För djupare information om beräkningsproceduren kan
beräkningsfilen i Excelformat tillhandahållas.
REGIONALISERING AV SKATTNINGSMETODER
Vi skattar utbudet och efterfrågan av helårsarbetskrafter på regional nivå genom att tillämpa
schablonuppskattningar. Dessa baseras på följande dataunderlag:
·
·
·
·

Nationell och regional statistik över antalet sysselsatta inom varje yrkeskategori 2014 – 2017
Nationell och regional statistik över åldersfördelningen inom varje yrkeskategori 2014 – 2017
Nationell och regional statistik över befolkningsutveckling 2014 – 2017
Nationell och regional statistik över tillväxttrender i befolkningsutveckling 2000–2005, 2005–
2010 och 2010–2015.

Baserat på den regionala statistiken över antalet förvärvsarbetande inom varje yrkeskategori 2014 –
2017 beräknar vi den årliga genomsnittliga utvecklingen i antalet förvärvsarbetande i skärningen
yrke/region. Denna ställs sedan i relation till den årliga genomsnittliga utvecklingen varje yrke på ett
nationellt plan. Vi uppskattar därför de regionala avvikelserna från det nationella genomsnittet.
I syfte att hålla ovan beräkning av regionala avvikelser inom ett visst intervall, som begränsar hur pass
mycket de regionala utvecklingstalen kan differera mot de nationella, normaliserar vi differensen till
att ligga inom intervallet -10 procent till +10 procent. Slutprodukten av denna beräkning är att en av
schablonfaktorerna har tagits fram. Vi kan kalla denna för tillväxtfaktorn.
Vidare skapar vi en åldersfaktor för varje skärning region/yrke. Denna beräknas i tre steg:

Ä
Å

,

=

,

=

å
å
,

=

Ä

24 − 44 å
å
,

50 − 64 å
å
,

,
,

,

,

Yngre består av individer i ålder 14 – 44 år, som alltså fram till 2040 inte förväntas gå i pension. Åldre
består av personer 50 – 64 år som istället förväntas gå i pension under tidsramen för analysen. Ovan
beräkningar görs för varje region och även nationellt. Slutligen så räknar vi även här fram den regionala
differensen från det nationella snittet, och sätter även en intervallbegränsning för denna genom
ytterligare justering. Detta ger oss den andra schablonfaktorn som senare kommer att användas. Vi
kan kalla den för åldersfaktorn.
Vi använder de två ovan listade datakällorna för regional demografisk utveckling för att räkna fram
schablonfaktorn som vi kallar för befolkningsfaktorn. Liksom för de tidigare faktorerna skapar vi även
här en faktor som baseras på regionala avvikelser från nationella genomsnittet.
I ett sista steg kombinerar vi de tre schablonfaktorerna befolkningsfaktorn, åldersfaktorn och
tillväxtfaktorn för att räkna fram en justeringsvikt från 80 % till 120 %. Denna används för att skapa en
regionspecifik efterfrågetillväxt för varje yrke, som kan avvika från den nationella. För att räkna på det
prognosticerade regionspecifika utbudet och efterfrågan för olika yrkesgrupper perioden 2018 – 2040,
så använder vi statistiken över antalet förvärvsarbetande inom varje skärning region/yrke 2017. Detta
för att justera nivån för startpunkten (t = 1) efter faktiska förhållanden.
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9. BILAGA 3 – YTTERLIGARE
RESULTAT
Nedan redovisas resultat för de yrkesgrupper som identifierats som riskyrken i den kvantitativa
analysen. De med blåmarkerad överskrift är de som identifierats som topp-20 riskyrken.
1341 Chefer inom arkitekt- och
ingenjörsverksamhet, nivå 1

2141 Civilingenjörsyrken inom logistik och
produktionsplanering

4 000

6 000

3 500

5 000

3 000

4 000

2 500
2 000

3 000

1 500

2 000

1 000

1 000

500
0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

0

2 038

NGJ

2 018

2 022

Utbud

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2142 Civilingenjörsyrken inom bygg och
anläggning

2 034

2 038

NGJ

Utbud

2143 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
35 000

20 000

30 000
25 000

15 000

20 000
10 000

15 000
10 000

5 000

5 000
0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

0

2 038

NGJ

2 018

Utbud

2 022

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

2 038

NGJ

Utbud

2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och
metallurgi

2144 Civilingenjörsyrken inom maskinteknik
30 000

1 500

25 000
20 000

1 000

15 000

500

10 000
5 000

0

0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

NGJ

2 018

2 038

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

Utbud

2 034

NGJ

2 038

Utbud

2164 Lantmätare

2163 Planeringsarkitekter m,fl,
1 400

5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

1 200
1 000
800
600
400
200
0
2 018

12

2 026

2 022

2 026

Efterfrågan exkl. NGJ

2 030

2 034

NGJ

2 038

Utbud

2 018

2 022

2 026

Efterfrågan exkl. NGJ

2 030

2 034

NGJ

2 038

Utbud

2183 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik

2181 Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och
miljöhygieniker

4 500

2 500

4 000
3 500

2 000

3 000
2 500

1 500

2 000
1 000

1 500
1 000

500

500
0

0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

2 018

2 038

NGJ

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

Utbud

2623 Arkeologer och specialister inom humaniora
m,m,
1 800

2 022

2 034

2 038

NGJ

Utbud

3112 Ingenjörer och tekniker inom bygg och
anläggning
30 000

1 600

25 000

1 400
1 200

20 000

1 000
800

15 000

600

10 000

400

5 000

200
0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

0

2 038

NGJ

2 018

Utbud

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

2 038

NGJ

Utbud

3114 Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik

3113 Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
30 000

30 000

25 000

25 000

20 000

20 000

15 000

15 000

10 000

10 000

5 000

5 000
0

0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

2 018

2 038

NGJ

1 000

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

Utbud

3116 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och
metallurgi

2 022

2 034

NGJ

2 038

Utbud

3117 GIS- och kartingenjörer
2 500
2 000

800
1 500

600

1 000

400

500

200

0

0
2 018

2 022

2 026

Efterfrågan exkl. NGJ
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2 030

2 034

NGJ

2 038

Utbud

2 018

2 022

2 026

Efterfrågan exkl. NGJ

2 030

2 034

NGJ

2 038

Utbud

3121 Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva

3119 Övriga ingenjörer och tekniker
18 000

25 000

16 000

20 000

14 000

15 000

10 000

10 000

6 000

12 000
8 000
4 000

5 000

2 000
0

0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

2 018

2 038

NGJ

2 022

2 026

Efterfrågan exkl. NGJ

Utbud

2 034

2 038

NGJ

Utbud

3355 Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m,fl,

3354 Säkerhetsinspektörer m,fl,
4 500
4 000
3 500

5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

NGJ

2 018

2 038

Utbud

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

7111 Träarbetare, snickare m,fl,

2 034

NGJ

2 038

Utbud

7113 Betongarbetare

70 000

12 000

60 000

10 000

50 000

8 000

40 000

6 000

30 000

4 000

20 000

2 000

10 000
0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

NGJ

0

2 038

2 018

Utbud

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

7114 Anläggningsarbetare

2 034

NGJ

2 038

Utbud

7115 Anläggningsdykare

20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

350
300
250
200
150
100
50
2 018

2 022

2 026

Efterfrågan exkl. NGJ

14

2 030

2 030

2 034

NGJ

2 038

Utbud

0
2 018

2 022

2 026

Efterfrågan exkl. NGJ

2 030

2 034

NGJ

2 038

Utbud

7212 Svetsare och gasskärare

7119 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare
16 000

25 000

14 000
20 000

12 000

15 000

10 000

10 000

6 000

8 000

4 000

5 000

2 000
0

0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

2 018

2 038

NGJ

2 022

Utbud

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

7213 Byggnads- och ventilationsplåtslagare

2 034

NGJ

2 038

Utbud

7215 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare

7 000

2 500

6 000

2 000

5 000
1 500

4 000
3 000

1 000

2 000
500

1 000
0

0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

NGJ

2 038

2 018

Utbud

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

NGJ

2 038

Utbud

8111 Gruv- och stenbrottsarbetare

7420 Elektronikreparatörer och
kommunikationselektriker m,fl,
3 000
12 000
2 500

10 000

2 000

8 000

1 500

6 000
4 000

1 000

2 000

500

0

0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

NGJ

2 018

2 038

Utbud

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

NGJ

2 038

Utbud

8114 Maskinoperatörer, cement-, sten- och
betongvaror

8113 Brunnsborrare m,fl,
700
3 000

600

2 500

500

2 000

400
300

1 500

200

1 000

100

500

0

15

0
2 018

2 022

2 026

Efterfrågan exkl. NGJ

2 030

2 034

NGJ

2 038

Utbud

2 018

2 022

2 026

Efterfrågan exkl. NGJ

2 030

2 034

NGJ

2 038

Utbud

8212 Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning

8115 Bergssprängare

16 000

700

14 000

600

12 000

500

10 000

400

8 000

300

6 000

200

4 000

100

2 000
0

0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

2 018

2 038

NGJ

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

Utbud

8332 Lastbilsförare m,fl,

2 034

NGJ

2 038

Utbud

8342 Anläggningsmaskinförare m,fl,

70 000

25 000

60 000
20 000

50 000
40 000

15 000

30 000

10 000

20 000

5 000

10 000
0
2 018

2 022

2 026

2 030

Efterfrågan exkl. NGJ

2 034

2 038

NGJ

0
2 018

Utbud

2 000
1 500
1 000
500
0
2 022

2 026

Efterfrågan exkl. NGJ

16

2 030

2 034

NGJ

2 026

Efterfrågan exkl. NGJ

8343 Kranförare m,fl,

2 018

2 022

2 038

Utbud

2 030

2 034

NGJ

2 038

Utbud

Regionala schablonuppskattningar av förväntad arbetskraftsbrist
Inom ramen för det kvantitativa utredningsarbetet har vi genomfört regionala schablonuppskattningar
för det förväntade bristläget över samtliga yrkesgrupper (SSYK) i regionerna. I analysen fokuserar vi
på de 20 yrkesgrupper som har identifierats som särskilt vanligt förekommande i den nationella
analysen utifrån de bedömningar som gjorts utifrån olika bristperspektiv. De regionala
uppskattningarna bör tolkas som relativa, jämförande uppskattningar där det regionala bristläget
bedöms i förhållande till bristläget inom andra regioner och i synnerhet i relation till bristläget på
nationella nivå. Vi gör för bedömningen ingen bedömning huruvida arbetsmarknadsstrukturen per
yrke bäst ses som nationell, regional eller ännu mer lokal. Nedan redovisar vi de uppskattade
bedömningarna för de regioner där anläggningen av nya stambanor kommer att ske. Åter bör noteras
att den regionala bedömningen endast är ett resultat av en strikt kvantitativ bedömningsanalys.
Således har vi i bedömningen inte vägt in kvalitativa underlag.
I TABELL 17 uppskattas den relativa bristen inom de sju regionerna utifrån perspektivet genomsnittlig
årlig brist i absoluta antal helårsarbetskrafter.
TABELL 17: REGIONAL BRISTBEDÖMNING UTIFRÅN PERSPEKTIVET BRIST I ABSOLUTA TAL
Jönköping

Stockholm

Sörmland

Västra
Götaland

Östergötland

Medel

Lägst

Lägre

Större

Medel

Medel

Medel

Lägst

Större

Medel

Lägre

Lägre

Lägre

Lägre

Lägre

Kronoberg

Skåne

2142 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
Medel

Medel

2143 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
Lägst

Medel

2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik Lägre
och metallurgiLägre
2163 Planeringsarkitekter m,fl,

Lägre

Lägst

Lägre

Medel

Lägst

Lägst

Lägst

2164 Lantmätare

Medel

Lägre

Lägre

Medel

Lägre

Medel

Lägre

2623 Arkeologer och specialister inom humaniora
Lägre m,m, Lägre

Lägst

Lägst

Lägst

Lägst

Lägst

3112 Ingenjörer och tekniker inom bygg och
Större
anläggningLägre

Större

Större

Lägst

Medel

Lägst

7111 Träarbetare, snickare m,fl,

Större

Större

Större

Större

Större

Större

Större

7113 Betongarbetare

Medel

Medel

Större

Större

Medel

Större

Medel

7114 Anläggningsarbetare

Större

Medel

Större

Större

Medel

Större

Större

7115 Anläggningsdykare

Lägre

Lägre

Lägre

Lägre

Lägre

Lägre

Lägre

7125 VVS-montörer m,fl,

Medel

Medel

Större

Större

Större

Större

Medel

7212 Svetsare och gasskärare

Större

Större

Större

Större

Medel

Större

Större

7215 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare
Medel

Lägre

Medel

Medel

Lägre

Medel

Lägre

7411 Installations- och serviceelektriker

Medel

Större

Större

Större

Större

Större
Medel

Större

7420 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker
Lägst
Lägre
m,fl,

Större

Större

Lägst

Medel

8113 Brunnsborrare m,fl,

Lägre

Lägre

Lägre

Lägre

Lägre

Lägre

8114 Maskinoperatörer, cement-, sten- ochMedel
betongvaror Lägre

Medel

Lägre

Medel

Medel

Medel

Lägre

8115 Bergssprängare

Lägre

Lägst

Lägst

Lägst

Lägre

Lägre

Lägre

8342 Anläggningsmaskinförare m,fl,

Större

Medel

Medel

Större

Medel

Större

Medel

I TABELL 18 uppskattas den relativa bristen i de sju regionerna utifrån perspektivet andel av det totala
utbudet i regionen som utgörs av det årliga behovet inom regionen som kan kopplas till nya
stambanor. Detta bedömningsperspektiv kallar vi för NGJ/utbud. Resultaten representerar avvikelsen
från det nationella genomsnittet, yrke för yrke.
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TABELL 18: REGIONAL BRISTBEDÖMNING UTIFRÅN PERSPEKTIVET NGJ/UTBUD – JÄMFÖRELSE
MELLAN REGION OCH NATIONELLT MEDEL
Jönköping
2142 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
Högre
2143 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
I paritet

Kronoberg

Skåne

Stockholm

Sörmland

Västra
Götaland

Östergötland

Högre

I paritet

I paritet

Högre

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

Högre

Lägre

Högre

Högre

Högre

2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknikHögre
och metallurgi
Högre
2163 Planeringsarkitekter m,fl,
2164 Lantmätare

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

Högre

Högre

I paritet

Lägre

Högre

I paritet

Högre

2623 Arkeologer och specialister inom humaniora
Högre m,m,Högre

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

3112 Ingenjörer och tekniker inom bygg och
Högre
anläggning
I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

7111 Träarbetare, snickare m,fl,

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

7113 Betongarbetare

Högre

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

7114 Anläggningsarbetare

Högre

Högre

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

Högre

7115 Anläggningsdykare

Högre

Högre

I paritet

Lägre

Högre

I paritet

Högre

7125 VVS-montörer m,fl,

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

7212 Svetsare och gasskärare

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

7215 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare
Högre
Högre

I paritet

I paritet

Högre

I paritet

Högre

7411 Installations- och serviceelektriker

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

7420 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker
I paritet
I paritet
m,fl,

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

I paritet

Högre

Lägre

Högre

I paritet

Högre

I paritet

Lägre

I paritet

I paritet

Högre

8113 Brunnsborrare m,fl,

I paritet
Högre

Högre

8114 Maskinoperatörer, cement-, sten- ochHögre
betongvaror Högre
8115 Bergssprängare

Högre

Lägre

Lägre

Lägre

Högre

Högre

Högre

8342 Anläggningsmaskinförare m,fl,

Högre

Högre

I paritet

I paritet

Högre

I paritet

Högre

JÖNKÖPINGS LÄN
I Jönköpings län uppskattas en högre relativ brist utifrån perspektivet absoluta antal, inom 6 av 20 av
de tjugo analyserande yrkena. Vi uppskattar att det inom regionen kan råda relativt låg brist inom
yrkesgruperna
civilingenjörer
inom
elektroteknik
eller
elektronikreparatörer
och
kommunikationselektriker m.fl. Sett utifrån perspektivet andelen av det totala utbudet som utgörs av
det regionala behovet som kopplas till nya stambanor, är siffran högre än det nationella genomsnittet
för 13 av 20 yrkesgrupper, och i paritet för de resterande sju.
KRONOBERGS LÄN
I Kronobergs län uppskattas en relativt sett högre brist sett utifrån absoluta antal inom yrkesgrupperna
träarbetare, snickare m.fl. och svetsare och glasskärare. Lägst relativ brist utifrån detta
bedömningsperspektiv bedöms för bergssprängare och planeringsarkitekter. Sett utifrån perspektivet
andelen av det totala utbudet som utgörs av det regionala behovet som kopplas till nya stambanor,
är siffran högre än det nationella genomsnittet för 11 av 20 yrkesgrupper, och i paritet för de resterande
nio.
SKÅNE LÄN
För Skåne län framträder en bild av uppskattat hög relativ brist inom 8 av de 20 yrkena inom analysen.
Detta utifrån bristperspektivet absoluta tal. Bland dessa finns till exempel elektronikreparatörer och
kommunikationselektriker m.fl. samt högskoleingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning. Sett
utifrån perspektivet andelen av det totala utbudet som utgörs av det regionala behovet som kopplas
till nya stambanor, är siffran i paritet med det nationella genomsnittet för 17 av 20 yrkesgrupper, men
högre för yrkesgrupperna brunnsborrare mfl samt civilingenjörer inom gruvteknik m.m. Siffran är dock
lägre för yrkesgruppen bergsprängare.
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STOCKHOLMS LÄN
I Stockholms län uppskattas en stor relativ brist sett till absoluta antal inom hela nio av 20 yrken som
ingår i analysen. Detta kan härledas till den snabba bygg- och tillväxttakten inom regionen. Vi ser dock
indikationer på relativt lägre bristläge för yrkesgrupperna civilingenjörer inom bygg och anläggning
och bergsprängare i regionen. Sett utifrån perspektivet andelen av det totala utbudet som utgörs av
det regionala behovet som kopplas till nya stambanor, bedöms siffran i paritet med det nationella
genomsnittet för 15 av 20 yrkesgrupper, och lägre i de resterande fem.
SÖRMLANDS LÄN
Sett till Sörmlands län uppskattas i stort sett en lägre relativ brist över flera yrken inom analysen, med
en lägre förväntad brist över fem yrkesgrupper. Högre relativ brist förväntas dock bland träarbetare,
snickare m.fl., VVS-montörer m.fl. samt installations- och serviceelektriker. Sett utifrån perspektivet
andelen av det totala utbudet som utgörs av det regionala behovet kopplat till nya stambanor, är den
uppskattade siffran högre än det nationella genomsnittet för 8 av 20 yrkesgrupper, och i paritet för
de resterande nio. De blandade resultaten sett utifrån de olika bedömningsmetoderna kan i hög grad
härledas till storleken av Sörmlands arbetsmarknad.
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
I Västra Götalands län uppskattas högre relativ brist utifrån perspektivet absoluta antal för hela nio av
20 yrken som ingår i analysen. Liksom för Stockholmsregionen kan detta härledas till den snabba
bygg- och tillväxttakten inom regionen. Våra uppskattningar pekar dock på ett relativt lägre bristläge
för planeringsarkitekter och arkeologer samt arkeologer och specialister inom humaniora m.m. i
regionen. Sett utifrån perspektivet andelen av det totala utbudet som utgörs av det regionala behovet
som kopplas till nya stambanor, är siffran i paritet med det nationella genomsnittet för 18 av 20
yrkesgrupper, och högre inom yrkena bergssprängare och civilingenjörer inom gruvteknik m.m.
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
I Östergötlands län prognosticeras uppskattar vi utifrån perspektivet absoluta antal en större relativ
brist för fyra av de 20 yrkena i analysunderlaget. Lägre brist uppskattas istället för yrkesgrupperna
högskoleingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning, där istället ett relativt högre bristläge
förväntas uppstå i Stockholm, Skåne och Jönköpings län. Sett utifrån perspektivet andelen av det
totala utbudet som utgörs av det regionala behovet som kopplas till nya stambanor, är siffran i paritet
med det nationella genomsnittet för 11 av 20 yrkesgrupper, och högre de resterande nio
yrkesgrupperna i analysen.
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10.
BILAGA 4 –
KÄNSLIGHETSANALYS
I denna bilaga redovisas hur våra resultat påverkas om några av våra mest kritiska antaganden skulle
förändras. De två antaganden som analyseras är budget samt andel bro och tunnel.

Förändringar i budget
Nedan presenteras hur resultaten från vår efterfrågemodell skulle förändras om budgeten för nya
stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö skulle vara 30 mdkr längre respektive
högre än beräknat. I dessa två scenarion har endast totalbudgeten förändrats. Den relativa storleken
på budgeten för de olika delsträckorna är därmed konstant, detsamma gäller andel bro och tunnel och
yrkesgrupper.
I denna analys antas den efterfrågade arbetskraften ändras procentuellt lika mycket som budgeten
förändras. I nationalekonomiska termer innebär detta att vi har antagit att substitutionselasticiteten
mellan arbetskraft och kapital (maskiner och material) är konstant. Om priset för de nya stambanorna
ökar, kommer resultatet från modellen över efterfrågad arbetskraft, material och maskiner även att
öka linjärt.
Vi har därmed inte inkluderat några antaganden om anledningen till att budgeten förändras i denna
känslighetsanalys. Det är möjligt att budgeten kan förändras utan att mängden efterfrågad arbetskraft
ändras, exempelvis om löner för arbetskraften går upp eller ner. Detta är dock inte inkluderat i denna
analys.
Känslighetsanalysen ska därför snarare ses som en analys av hur robust efterfrågemodellen som
används i huvudanalysen är, snarare än en känslighetsanalys av budgetförändringar. Modellen för hur
mycket arbetskraft som efterfrågas baseras på budgeten för projektet. Då budgeten i dagsläget är
något osäker kan är det intressant att se hur resultaten från modellen står sig om budgeten som
antagits är fel. Det är alltså detta som är utgångspunkten i denna analys.
FÖRÄNDRAT ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER
Skulle den totala budget för hela projektet minska i förhållande till dagens beräkningar, och totalt
uppgå till 200 mdkr skulle beräknade antal årsarbetskrafter bli totalt 135 000. Enligt vår
standardmodell är antalet beräknat till cirka 150 000. I Figur 20 redovisas hur många årsarbetskrafter
som beräknas behövas i detta scenario, uppdelat per år. När efterfrågan är som störst – år 2031 –
beräknas efterfrågan på arbetskraft uppgå till cirka 14 200 personer.
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FIGUR 20. BERÄKNAD FÖRDELNING AV ÅRSARBETSKRAFTER MELLAN 2018–2040 I ETT
SCENARIO DÅ BUDGETEN UPPGÅR TILL 200 MDKR.
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Skulle den totala budget för hela projektet istället öka i förhållande till dagens beräkningar och uppgå
till totalt 260 mdkr skulle beräknade antal årsarbetskrafter bli totalt 170 000. I Figur 21 redovisas hur
många årsarbetskrafter som beräknas behövas i detta scenario, uppdelat per år. När efterfrågan är
som störst beräknas efterfrågan uppgå till cirka 18 800 personer.
FIGUR 21. BERÄKNAD FÖRDELNING AV ÅRSARBETSKRAFTER MELLAN 2018–2040 I ETT
SCENARIO DÅ BUDGETEN UPPGÅR TILL 320 MDKR.
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FÖRÄNDRING I RISKMÅTT
Det riskmått som framförallt påverkas av att budgeten skulle vara lägre eller högre än beräknat är
andelen av arbetskraften som behövs till de nya stambanorna. Detta beror på att det som nämnt
endast är antal årsarbetskrafter som förändras och inte vilken typ av arbetskraft som efterfrågas. De
andra riskmåtten – procentuell brist, nettobrist och peak – påverkas endast marginellt då budgeten
för projektet förändras.
I figurerna nedan redovisas hur stor andel av de yrkesgrupper som uppskattas behövas för nya
stambanor i de två scenarierna med förändrad budget. I Figur 22 redovisas andelarna för om budgeten
istället skulle uppgå till 200 mdkr och i Figur 23 redovisas andelarna om budgeten skulle uppgå till
260 mdkr.
I och med att den enda förändringen som skett är att budgeten har minskat eller ökat är det endast
skalan på y-axeln som har skiljer sig åt mellan dessa scenarier och grundscenariot. För de allra flesta
yrkesgrupper krävs det en mycket liten andel av arbetskraften till projektet, medan det för några få
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yrkesgrupper, bland annat lantmätare och civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi, krävs
en relativt stor andel.
FIGUR 22. ANDEL AV ARBETSKRAFTEN UPPDELAT PER YRKESGRUPP SOM BERÄKNAS
BEHÖVAS TILL PROJEKTET I ETT SCENARIO DÅ BUDGETEN UPPGÅR TILL 200 MDKR
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FIGUR 23. ANDEL AV ARBETSKRAFTEN UPPDELAT PER YRKESGRUPP SOM BERÄKNAS
BEHÖVAS TILL PROJEKTET I ETT SCENARIO DÅ BUDGETEN UPPGÅR TILL 260 MDKR
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Antal årsarbetskrafter som beräknas behövas till nya stambanor varierar i ett spann om 35 000, från
135 000 till 170 000, mellan de två scenarierna då budgeten minskar respektive ökar med 30 mdkr i
förhållande till den budgeten som vi utgått från. Analysen ovan visar dock att andelen arbetskraft som
behövs till projektet är relativt stor för de yrkesgrupper som identifierats i detta riskmått, oavsett övre
eller undre spann. Denna analys bör därmed anses vara robust till eventuella budgetförändringar.

Förändring i andel bro och tunnel
En av osäkerhetsvariablerna i den framtagna efterfrågemodellen är hur stor andel bro och tunnel som
respektive sträcka har. Andelen bro och tunnel påverkar budget för projektet, då det är mer kostsamt
att bygga bro och tunnel jämfört med järnväg på mark. Det påverkar även vilken typ av arbetskraft
som behövs. I denna del redovisar vi därför hur våra skattningar påverkas om andel tunnel och bro
skulle öka respektive minska jämfört med våra antaganden. I Tabell 19 redovisas hur stor andel mark,
tunnel och bro som respektive sträcka antas ha i dessa två känslighetsanalyser. I ena fallet har andelen
mark öka med 5 procent – alltså minskar andelen bro och tunnel. I det andra fallet har andelen mark
istället minska med 5 procent – alltså ökar andelen bro och tunnel.
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TABELL 19. ANDEL BRO OCH TUNNEL I DE TVÅ KÄNSLIGHETSANALYSERNA SAMT
URSPRUNGSSCENARIOT
Andel i ursprungsscenario

Andel mark ökar med 5
procent

Andel mark minskar med 5
procent

Mark

Tunnel

Bro

Mark

Tunnel

Bro

Mark

Tunnel

Bro

Ostlänken

79%

15%

6%

83%

12%

5%

75%

18%

7%

Linköping - Jönköping

78%

11%

12%

82%

9%

9%

74%

12%

14%

Jönköping - Borås

80%

8%

12%

84%

6%

10%

76%

10%

14%

Borås - Göteborg

66%

23%

11%

69%

21%

10%

63%

25%

12%

Jönköping - Värnamo

87%

11%

3%

91%

7%

2%

82%

14%

3%

Värnamo - Hässleholm

94%

2%

5%

98%

0%

1%

89%

3%

8%

Hässleholm - Lund

97%

0%

3%

100%

0%

0%

92%

0%

8%

I det fall då andel mark ökar med 5 procent beräknas budgeten för projektet minska till cirka 222 mdkr
(från cirka 230 mdkr). Detta resulterar i att efterfrågan på antal årsarbetskrafter beräknas vara
148 000. Då andel mark minskar med 5 procent beräknas budgeten för projektet öka till cirka 239
mdkr. Detta leder till att efterfrågan på antal årsarbetskrafter beräknas bli 152 000.
De aktörer som i modellen påverkas, i termer av efterfrågan på arbetskraft, av andel bro och tunnel är
konsult och entreprenörer. I Tabell 20 nedan redovisas därför hur det uppskattade antalet
årsarbetskrafter för dessa aktörer förändras då andel bro och tunnel ändras.
TABELL 20. UPPSKATTAT ANTAL ÅRSARBETSKRAFTER FÖR DE VANLIGASTE
YRKESGRUPPERNA FÖR KONSULT OCH ENTREPRENÖRER DÅ ANDEL BRO OCH TUNNEL
FÖRÄNDRAS
Yrkesgrupp för konsult/entreprenör
Ursprungliga värden
Anläggningsmaskinförare
Anläggningsarbetare
Lastbilsförare
Ingenjörer inom bygg och anläggning
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare
Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
Betongarbetare
Träarbetare, snickare m.fl.
Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi
Högre andel mark (dvs lägre andel tunnel/bro)
Anläggningsmaskinförare
Anläggningsarbetare
Lastbilsförare
Ingenjörer inom bygg och anläggning
Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
Betongarbetare
Träarbetare, snickare m.fl.
Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi
Lägre andel mark (dvs högre andel tunnel/bro)
Anläggningsmaskinförare
Anläggningsarbetare
Lastbilsförare
Ingenjörer inom bygg och anläggning
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare
Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror
Betongarbetare
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning
Träarbetare, snickare m.fl.
Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi
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Uppskattat antal
årsarbetskrafter för
hela sträckan
18 500
10 500
9 700
6 300
5 500
5 500
5 000
5 000
4 200
3 000
18 000
10 000
9 500
6 000
5 500
5 500
5 000
4 500
4 000
3 000
19 000
11 000
10 000
6 500
5 500
5 500
5 500
5 000
4 500
3 000

