


Regionalt företagsetableringskontor. 

Vi erbjuder fri, skräddarsydd och konfidentiell service till företag som söker bästa platsen

för sin etablering i någon av våra 17 samverkande västsvenska kommuner. 

Regional partner Huvudman



– ”Vi gjorde en tyngdpunktsberäkning för att 
definiera vårt logistiska centrum. När vi vägde 
samman godsvikter och godsvolymer 
hamnade det i Västsverige nära Göteborgs 
hamn”.  

– ”Prislappen för marken landade 
på ungefär en tiondel av kostnaden 
jämfört med Göteborg”. 

– ”En väsentlig fördel för oss är att 
på ett par timmar når vi huvud-
kontoret i Oslo”. 

– ”Samarbetet med kommunen har fungerat mycket bra. Positiv attityd och väldigt 
måna om att göra ett bra jobb och göra allt för att korta beslutstiderna”.

Anders Eriksson, logistikchef Varner Retail.
50 000 m2 logistikanläggning för norra Europa, 
Trestad Center, Vänersborg 
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the Nordics 

Här finns Skandinaviens 
befolkningsmässiga tyngdpunkt

- Väg, järnväg, vattenväg och flyg

- Kortaste sträckan till 
19 miljoner skandinaver

- Göteborg - Nordens största hamn

- Djuphamnar i Lysekil och Uddevalla



Tullhantering i området

Här i vår region finns flera 
företag specialiserade på allt 
inom tullhantering.



Välkommen till ett maritimt område där vi är 
bäst i Sverige på cirkulära produktionssystem

http://renahav.nu

• Stora satsningar på kunskap om havet med 
konkreta resultat som ger kvalitetsstämpel.

• Generationer har jobbat upp kunskap om 
maritima produkter och processer

Forskning och Utveckling:

• Kristineberg Marine Research & Innovation 
Centre

• Sven Lovén Centrum för Marin Infrastruktur

• Sotenäs Symbioscentrum

• Utvecklingscentrum Munkedal

• Gullmarsgymnasiet



- ”Dalsland är strategiskt helt rätt.
Här finns gott om råvaror, gedigen 
kompetens inom skogsbruk och 
träindustri”. 

Santhe Dahl, Koncernchef VIDA. 
Investerar 300 MSEK i sågverket i 
Nössemark, Dalsland  

Här finns rik tillgång på skogsråvara och förnybar 
energi, forskning och utveckling inom nya material, 
digitalisering och industriell automation.  



Industrimark i varierande lägen. Övergripande 
prisidé:
• 10-50 kr/m2

• 100-400 kr/m2

• 450-800 kr/m2

Fördelaktiga prisnivåer 

Regionalt investeringsstöd

Konsultcheckar för konsulthjälp med marknadsutveckling, produktutveckling, miljöcertifiering, industridesign med 
mera.
Stöd till etableringar och investeringar i Dalsland (Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda)
Max 30 % av investeringskostnaderna.

Källa: VGR 2018



- ”En avgörande faktor var att vi fick mycket snabb och professionell 
etableringsservice från Position Västs kontor och Strömstads kommun”. 
Monica Mathiassen, nyckelkundsansvarig på Drytech AS, Tromsø. Etablerade 
3PL-lager för EU-marknaden hos EU-terminalen i Strömstad 2016 



Regional partnerHuvudman

Välkommen till Skandinaviens befolkningsmässiga 
tyngdpunkt intill två växande storstadsmarknader. 

Här finner du branschkunniga samarbetspartners, 
väl utbyggd infrastruktur, industriell forskning, rika 
naturresurser och fördelaktiga prisnivåer. 

Och fantastiska livsmiljöer.

Bengtsfors, Dals-Ed, Essunga, 
Färgelanda, Grästorp, Lysekil, 
Mellerud, Munkedal, Orust, 
Sotenäs, Strömstad, Tanum, 
Trollhättan, Uddevalla, Vara, 
Vänersborg, Åmål

17 samverkande västsvenska 
kommuner 

Vi underlättar din process

Ann.Palmnas@positionvast.se

Kjell.Tallberg@positionvast.se

Anders.Borg@positionvast.se
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