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Nätverksmöte för Infrastruktur och Logistikarenan (ILA)
Närvarande:
Madelené Hjelm – IB Transport
Claes Frösslund – DB Schenker
Josef Kaya – Carbomax
Per-Anders Thunell – AA Logistik
Tommy Sellgren – Kraftdragarna
Madelene Sahlander – Quintus
Mathias Eriksson – Mälarhamnar
Jessica Cedergren – Region Västmanland
Patrizia Strandman – Västerås Stad

Sanna Strömstedt - VafabMiljö
Stefan Alexandersson – Volvo Köping
Claes Sörman – Eskilstuna Logistik
Niclas Ramsin - Oriola
Hans Müller – Kraftdragarna
Irma Grund – Quintus
Karl Åkerlind – Trafikverket
Thord Andersson – Handelskammaren Mälardalen
Thor-Björn Käck – Handelskammaren Mälardalen

Minnesanteckningar
Nätverksträffen den 16 maj hölls hos AA Logistik som denna gång stod som värd. Per Anders
Thunell inledde mötet med att hälsa alla välkomna. Dagens möte saknade några av de
ordinariedeltagarna i nätverket, framförallt de företag som arbetar primärt med sjöfart, detta
beror på att det var ett sjöfartsseminarium i Stockholm vid samma tidpunkt.
Mötet inleddes med att alla deltagare höll en kortare presentation av sitt företag och roll på
företaget och eventuell aktuell info från dem.
Tidigare nätverksmötens frågor (FAQ) gick ut på mejl till nätverket. Flera av dessa frågor
återkommer på framtida möten. Vid dagens möte lyftes bl.a. tunga transporter genom Västerås.
Nätverksmötet fokus låg på vägfrågor denna gång. Trafikverket medverkade och höll en
presentation om beläggningsåtgärder i länet, En diskussion fördes om E18 Köping – Västjädra.
Mötet avslutades med kalenderinformation och för de som ville höll Per Anders en rundvandring
på AA Logistik. Detaljerad redogörelse följer nedan.

1. Runda runt bordet med presentationer
Sanna Strömstedt – VafabMiljö: VafabMiljö har reningsansvaret i regionen och tar hand om
hushållsavfallet vilket görs med egna bilar. Sanna är logistikansvarig på VafabMiljö.
Stefan Alexandersson – Volvo Köping: Stefan är enhetschef för supply chain i Köping. Volvo rider
på vågen av en jättestark Europa marknad vilket innebär att de går upp i helgskift framöver. De
har fullt upp med att hinna leverera nu och det problemet faller även ned på deras leverantörer.
Madelené Hjelm – IB Transport: Jobbar med distribution i Mälardalen. Största kund är DHL.
Bedriver lagerverksamhet på Hälla.
Per-Anders Thunell – AA Logistik: Jobbar med affärsutveckling på AA Logistik. Tidigare arbetat på
ABB med transport och logistik. AA Logistik är en avknoppning från gamla ABB och har lager och
distribution i närområdet av Västerås. ABB är största kund.
Thor-Björn Käck – Handelskammaren Mälardalen: Marknadskoordinator i ILA nätverket, jobbar
med mycket praktiska frågor i nätverket
Jessica Cedergren – Region Västmanland: Planupprättare för infrastrukturfrågor
länsövergripande och ingår i ILA nätverkets arbetsgrupp.
Josef Kaya – Carbomax: Josef arbetar med logistik på Carbomax. Företaget säljer legeringar och
kolprodukter till stålverk och gjuterier. De är nordens största leverantör inom sin bransch.
Madelene Sahlander – Quintus: Madelene har operativt och strategiskt ansvar för de tunga
transporterna på Quintus. Extra intresserad av tung transport i nätverket.
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Irma Grund - Quintus: Precis börjat arbeta med spedition och transport på Quintus.
Patrizia Strandman – Västerås Stad: Infrastrukturstrateg och ingår i ILA nätverkets arbetsgrupp.
Claes Frösslund – DB Schenker: Trafikchef på DB Schenker. Just nu jobbar Schenker hårt med att
höja kvaliteten och förbättra sitt erbjudande i deras europeiska nätverk.
Niclas Ramsin – Oriola: Niclas har tidigare arbetat på ICA i många år som platschef på lagret i
Västerås men bytte nyligen till Oriola där han arbetar som Logistikdirektör. Oriola levererar
läkemedel till apotek varje dag från anläggningar i Mölnycke och Enköping.
Mathias Eriksson – Mälarhamnar: Ny som säljansvarig och kundansvarig på Mälarhamnar men
arbetet flera år med hamnen.
Tony Forrs – Mälarenergi: Jobbar med inköp av bränsle och logistikfrågor.
Hans Müller – Kraftdragarna: Kraftdragarna är specialister på att samordna transporter över 100
ton och uppåt. Jobbar med alla transportslag utom flyg.
Tommy Sellgren – Kraftdragarna: Jobbar med tunga transporter.
Claes Sörman – Eskilstuna Logistik: Claes jobbar med infrastrukturutveckling och logistik samt
kombiterminalen som finns i Eskilstuna. Claes berätta att Eskilstuna, Västerås och Katrineholm
lyckats knyta till sig Amazon som bygger dataserveranläggningar på orterna. SCA kommer nu att
bygga en omlastningsterminal i Kjula. Det händer mycket i Eskilstuna.
Karl Åkerlind – Trafikverket: Kalle är projektledare för drift och underhåll i Västerås och Fagersta.
Karl höll en presentation om beläggningsåtgärder under sommaren senare under mötet.
Thord Andersson – Handelskammaren Mälardalen: Projektledare för ILA nätverket. Arbetar
annars på ÅF Infrastructure med logistik och infrastrukturfrågor.
Syfte och mål
Infrastruktur och Logistikarenan arbetar med att skapa en väl fungerande godstrafik för
näringslivet i Västmanland i syfte att skapa hållbar tillväxt i vår region. Vi gör detta genom att
utveckla en arena mellan näringsliv och offentliga aktörer för att tillsammans identifiera och
undanröja hinder så att vi på sikt når det övergripande målet om väl fungerande godstrafik.
2. Trafikverket – Sommarens beläggningsarbeten
Karl Åkerlind redogjorde för kommande planering av beläggningsåtgärder på flertal vägar som
väg 56, 69, 250 med mera. Tillsammans med dessa minnesanteckningar bifogas ett .pdf
dokument som innehåller karta och kortare information om de berörda sträckorna.
Nätverket ställde en del frågor till Trafikverket om skyltar, hur information om vägbyggen sprids
m.m. Karl vill understryka att de tidsangivelser som står nedtecknade är entreprenörernas
planering som kan komma att ändras.
Trafikverkets ambition är att i god tid skylta upp kommande och pågående vägarbeten. Ibland
kan oplanerade insatser göra att skyltarna kommer upp sent.
Karl inbjöd deltagarna att alltid rapportera till Trafikverket brister som man upptäcker på
nätverket - ”Allmänhetens ögon är våra bästa vänner”.
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3. E18 Köping – Västjädra
Jessica Cedergren informerade nätverket om status vad gäller E18 i nationell plan. Den är
utpekad som en brist men har inte fått medel tillsatta. Nu råder viss diskussion om medel ska
tillsättas för att åtgärda denna brist. Nätverket diskutera frågan i grupper om 4-5 personer för att
samla argument från näringslivet som kan användas i påverkansarbete för att säkerställa att
medel tillsätts. Nätverket påpeka i sammanställningen att E18 är oerhört viktigt för Västerås och
hela regionen. Utan denna väg hade säkert inte Amazon funderat på att etablera sig i regionen.
Flera påpeka att pendling mot Köpingshållet är obehagligt ur ett säkerhetsperspektiv. Bra vägar
är en förutsättning för logistiketableringar och logistikarbete. Man kommentera att
omkörningssträckorna längs med sträckan Köping – Västjädra är oerhört korta vilket antagligen
bidrar till problematiken och detta påpeka även Trafikverket.
Även E18-leden genom Västerås stad diskuterades. Trafikmängden är stor och försvårar
framkomligheten . Vägen kom till under vänstertrafikens tid, och har en del
trafiksäkerhetsåtgärder att önska.

4. Tunga transporter till hamnen och planer för hamnens utveckling
Patrizia redogjorde status för Mälarprojektet samt arbetet Västerås stad gör gällande
dispanstransporter. Mälarprojektet består av arbetet som görs i Södertälje sluss och kanal,
Mälarfarleden, Hjulstabron och Mälarhamnarna. Syftet är att möjliggöra större fartyg i Mälaren.
Fartyg som kan anlöpa idag kan ta gods motsvarande 300 lastbilar, efter Mälarprojektet ska
fartyg som kan ta in last motsvarande 1000 lastbilar kunna anlöpa. Ett av dessa fartyg som
motsvarar 1000 lastbilar i kapacitet motsvarar i utsläpp 40 lastbilar.
20% av godset i landet går på tåg, 10% på sjö och 70% går på väg och 70% av Sveriges
befolkning bor 5 mil från kusten där även den största industrin finns. Åtgärder som görs i
Mälarhamnar är att stärka kajerna, muddra i hamnbassäng och förberreda lagerytor.
Västerås stad och Västmanlandsregionen har ett unikt näringsliv som producerar väldigt tunga
produkter på 100 ton och uppåt och Västerås stad har en roll on roll off (RORO) kaj mitt i city. Ett
problem med denna är att det är svårt att ta ut produkter där vintertid om det blir is då det är
svårt att bryta is där. I Program för Trafikslagsövergripande Infrastruktur för Gods (PTIG) finns en
handlingsplan med 7 åtgärder kopplat till dispanstransporter (se bif. powerpoint). Primär fråga är
att flytta RORO kaj till Västerås hamn för att smidigt kunna lasta på den året runt. För att de tunga
godset ska nå Västerås hamn krävs vissa åtgärder på broar med mera. Patrizia redogjorde på
karta för transportvägar där Västerås stad avser att de tunga transporter skall gå. Västerås stad
hade en fråga till näringslivet om volymen av tungtransporter. Dialogen inleddes och fortsätter.

5. Kalender

Nedan följer en kalender med aktiviteter som sker inom området samt våra kommande
nätverksmöten. Uppdatera kalendern redan nu!


31 augusti kl. 16.00 – 18.00 Handelskammarklubb med ett Infrastruktur & Logistik
tema. Talare hittills: Pia Nilsson (S) Trafikutskottet. Nätverket inbjudna.




Nätverksträff 3: onsdag 13 september kl. 15.00 - 17.00
Nätverksträff 4: tisdag 21 november kl. 12.00 - 15.00

Vid pennan,
Thor-Björn Käck
Arbetsgruppen för ILA-projektet
Thord Andersson, projektledare, Thor-Björn Käck, Handelskammaren Mälardalen,
Jessica Cedergren, Region Västmanland, Patrizia Strandman, Västerås stad
Anders Åkerström, Region Västmanland
Projektet finansieras av nätverkets deltagande företag, Västerås stad, Köpings kommun, Region
Västmanland samt Handelskammaren Mälardalen.
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