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Högskolan Väst är ung och modern. Av skolans 
11 500 studenter läser närmare 8 000 i 

Trollhättan, de övriga på distans. 

Innovatum är en av Trollhättans viktigaste 
mötesplatser som bland annat länkar samman 

näringsliv, forskning och utbildning.

Ny dubbelspårig järnväg, Trollhättan–
Göteborg, blev klar i december 2012. 

Resan tar drygt en halvtimma.

Fyrfältsväg, Trollhättan– 
Göteborg, ger snabba 

kommunikationer mellan 
två viktiga centrum.
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Tillväxtmiljön för företag är god i Trollhättan. Här finns kompetens inom 

många områden. Vi har en modern och effektiv infrastruktur med snabba länkar 

till framför allt Göteborg, sydöstra Norge och Oslo. Företagsservicen är väl 

utbyggd och flexibel. Trollhättan ligger också bra till när det gäller bland annat 

lokaler, finansieringsrådgivning och stöd för kompetensutveckling.

Stadens näringsliv står på flera ben. Tillverkningsindustrin är kärnan. 

Kring den finns många tjänsteföretag, inte minst på det tekniska området. 

Handeln och servicenäringarna är starka. Dessutom har den offentliga sektorn 

växt, bland annat genom Högskolan Väst och utvecklingen av sjukvården på 

Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL. 

Ovanpå den breda basen finns det några branscher som ger tydliga spet-

sar åt näringslivet i staden, nämligen fordonsindustri, flyg- och rymdindustri, 

kreativa näringar och e-handel. I de branscherna är nätverken särskilt starka 

och här görs det stora FoU-satsningar.

Ett näringsliv med bred bas 
och tydliga spetsar 

I Trollhättan är vi bra på förändring. Genom åren har staden gått igenom olika 

faser och tagit många steg som lett till positiv utveckling. Vi är offensiva i 

framtidsfrågorna för att kunna bygga det samhälle vi vill ha. 

Etablerade tekniker och mogna branscher är bra, men samtidigt välkomnar vi 

innovation och nytänkande. Vårt näringsliv, tillsammans med Innovatum och 

Högskolan Väst, bidrar till en miljö av dynamiskt samspel som släpper fram 

kreativitet inom många områden. 

Vi lyssnar på näringslivets behov och kan agera snabbt för att hjälpa företag, 

exempelvis med kvalificerad rådgivning och med kompetensutveckling genom 

behovsanpassade utbildningar.  Vår etableringsservice är på tårna dygnet runt. 

Vi har stor vana vid att ta emot nya företag, både från Sverige och från andra 

länder. Trollhättan är sedan många år präglat av internationella kontakter som 

framför allt finns i vårt näringsliv. 

I den här broschyren får du en ögonblicksbild av vad Trollhättan står för idag. 

Vill du veta mera, eller har du funderingar, önskemål eller synpunkter är du 

alltid välkommen att höra av dig. 

Paul Åkerlund
kommunstyrelsens ordförande

Välkommen till en stad 
som ser positivt på förändring



Hälften av alla svenska 
långfilmer sam-

produceras av 
Film i Väst på 

Innovatum.

NEVS sätter Trollhättan i fokus när det 
gäller utveckling och tillverkning av elbilar. 

Här finns också många fordonsanknutna 
ingenjörsföretag, bland andra Combitech, 

Techroi, Semcon, Vicura och Leannova.

Företagen i de kreativa näringarna blir fler 
och fler. Bland de unga växande företagen 

finns Bakåtkupad, Dockhus Animation, 
Feber Casting, Miuta och Soundmark.

GKN Aerospace hör till 
världens största leverantörer 
av system och komponenter 

till flyg- och rymdindustrierna.

5 500 m2 laboratorieyta för 
forskning inom produktionsteknik 

finns på Innovatum.



Trollhättan är ett nav i Sverige när det gäller ingenjörskunnande med 

knytning till fordonsindustrin. Här finns världsledande kompetens inom flera 

teknikområden och mycket stort kunnande inom teknisk applikationsutveckling. 

Framtidssatsningen på elbilar som görs av National Electric Vehicle 

Sweden, NEVS, följs med stort intresse i hela fordonsvärlden. NEVS etablera-

des 2012 och företagets centrum för teknisk utveckling och produktion ligger 

i Trollhättan. 

GKN Aerospace har teknisk utveckling och produktion i Trollhättan. Före-

taget är en av världens största leverantörer av system och komponenter till de 

globala flyg- och rymdindustrierna. Kring GKN Aerospace finns en rad spe-

ciali serade underleverantörer. 

Innovatum är en brygga mellan näringsliv, forskning, utbildning, en-

skilda aktörer och allmänhet. Här finns bland annat Sveriges mest moderna 

laboratorium för produktionsteknik – en 5 500 kvadratmeter stor mötesplats 

för forskare, utvecklingsingenjörer inom tillverkningsindustrin och högskole-

studenter. Ett av målen med anläggningen är att stärka konkurrenskraften hos 

svenska teknikföretag och att öka industriproduktionen i Sverige.

Hälften av all svensk långfilm samproduceras av Film i Väst som ligger 

på Innovatum. Att koncentrationen av produktioner är så stark har lett till att 

många företag med anknytning till filmindustrin har huvudkontor eller filialer i 

Trollhättan. De är en viktig del av den snabbt växande kreativa näringen. 

Kreatörer från olika branscher i hela den omkringliggande regionen 

finns samlade i centrum för kreativ näring som är en del av Innovatum. Före-

tagen arbetar med rörlig bild, media, design, marknadskommunikation, foto, 

dataspel, musikproduktion, webbutveckling eller med annat som ligger i 

gränslandet mellan de olika grenarna. 

Centrum för energi- och miljöteknik på Innovatum tar fram nya hållbara 

produkter och tjänster och gör glappet mellan idé och lansering så litet som möjligt. 

Handeln blir allt starkare i Trollhättan. E-handeln växer snabbt med 

framgångsrika livsstilsföretag som Junkyard, Gymgrossisten, Ridestore, 4speed 

och Campadre. Som första högskola i landet har Högskolan Väst startat både 

utbildningar och forskningsprojekt inom e- och m-handel.

Överby köpcentrum planeras bli dubbelt så stort genom en ny utbyggnadsetapp. 

2015 har centrat 100 000 m2 handelsyta och ytterligare utbyggnader förbereds.

I Trollhättans centrum utvecklas mer småskalig handel med både affärskedjor 

och personligt nischade butiker. Det görs i nära samarbete med stadens kultur- 

och fritidsliv. 

Företag drar företag 
och kompetens lockar kompetens 



Nolato Cerbo utvecklar och tillverkar plastförpack-
ningar för läkemedel och kosttillskott. Företagets 

produkter säljs över stora delar av världen.

Restaurangnäringen möter krav på alla nivåer. 
Från vardagsnära till exklusiva matupplevelser. 

Albert Kök är stadens mest välrenommerade restau-
rang. Den håller mycket god klass enligt White Guide.

Kraftindustrin i Sverige är starkt 
representerad i Trollhättan. Häri-

från styrs den västsvenska elproduk-
tionen. Det var också här som det 

statliga företaget Vattenfall föddes i 
början av 1900-talet. 

Handeln är en snabbt växande 
näring, både i butiker 

och på internet. 



Att matcha invånarnas kompetens med behoven inom näringslivet i 

Trollhättan, är avgörande för stadens utveckling. Högskolan Väst ligger sedan 

många år i täten med sin inriktning på arbetsintegrerat lärande. En stor del 

av skolans utbildningar möter både näringslivets önskemål och studenternas 

mål att få arbete. 

Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Trollhättans Stad lyssnar på 

näringslivet och försöker i alla lägen svara upp mot behov av bland annat om-

skolning och annan vuxenutbildning. Samarbetet med Arbetsförmedlingen, 

skolor och andra utbildningsanordnare är mycket gott. 

Företag kan få stöd till insatser inom exempelvis kvalificerad finansiell råd-

givning och företagsutveckling. Här är möjligheterna särskilt goda fram till 

utgången av 2014. 

Kompetensutveckling 
som stärker näringslivet 

Vill du veta mera om möjligheter i Trollhättan för dig som företagsledare 

eller företagare, ska du ringa vår näringslivschef, 0520-49 68 01, vår närings-

livsutvecklare, 49 68 02 eller vår näringslivsutvecklare/internationella frågor, 

49 70 52. Eller skicka e-post till foretag@trollhattan.se. Vi gör allt vi kan för att 

snabbt ge dig den information du söker. 

Direktkontakt med näringslivsutvecklare 



Antal invånare 

55 000, ambitionen är 70 000 invånare 2030.

Antal nationaliteter bland 
befolkningen 
Cirka 100 nationaliteter gör staden till en 

stor internationell mötesplats.

Antal företag  
3 800, varav 3 600 företag har färre än 

20 anställda.

Nyregistrering av företag
Cirka 250 företag/år.

Antal arbetstillfällen 

 25 000, varav 64 % i privat sektor och 36 % 

i offentlig sektor.

In- och utpendling 

Varje dag pendlar 9 000 personer till jobb i Trollhättan, 

och 6 000 trollhättebor pendlar till jobb utanför kommunen.

Infrastruktur och logistik
•  E45 fyrfältsväg till Göteborg, restid cirka 50 minuter.

•   Dubbelspårig järnväg till Göteborg, restid drygt 30 minuter.

• E6 motorväg till Norge via Uddevalla, restid cirka 90 minuter.

 • Järnväg till Norge, restid till Oslo, 3 timmar 20 minuter.

• Flygplats, direktflyg till Stockholm–Bromma, restid 60 minuter.

• Hamn för insjöfart på Göta älv till Göteborg och till hamnar 

 i Vänern.

•  Terminal för omlastning av landsvägsgods vid E45/Riks-                 

 väg 44 och sjöburet gods i Trollhättans hamn.

Omsättning inom detaljhandeln 
3 700 miljoner kr/år.

Utbyggd detaljhandel på Överby köpcentrum 

till 100 000 m2 handelsyta 2015.

Turism 

 Trollhättan lockar mängder av turister. 

Till Fallens Dagar kommer fler än 100 000 besökare 

varje år. Det är Sveriges äldsta stadsfestival. Andra stora 

attraktioner finns i det stora slussområdet.

Bostadsbyggande 

Bostäder planeras och byggs både centralt i staden och i 

vatten- och naturnära lägen.

Fakta om Trollhättan 2013

www.trollhattan.se
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