2017-09-13

Nätverksmöte för Infrastruktur och Logistikarenan (ILA)
Närvarande:
Gert Fredrixon – Uponor
Tony Forrs – Mälarenergi
Carl Johan Salomonsson – Nordkalk
Per-Anders Thunell – AA Logistik
Rolf Alm – Järnvägsklustret
Madelene Sahlander – Quintus
Sanna Strömstedt – VafabMiljö
Kristina Arvidsson – Quintus

Claes Frösslund – DB Schenker
Anders Åkerström – Region Västmanland
Claes Sörman – Eskilstuna Logistik
Magnus Jonasson – Mjuk AB
Tezz Tordsdotter Åkerman – Västerås Flygplats
Thord Andersson – Handelskammaren Mälardalen
Thor-Björn Käck – Handelskammaren Mälardalen
Dennis Lindberg – Västerås Flygplats

Minnesanteckningar
Nätverksträffen den 13 september hölls hos Västerås flygplats som denna gång stod som värd
och presentera sin verksamhet och gav nätverket en rundtur på flygplatsen.
Mötet inleddes med att alla deltagare berättade vilket företag man representera samt roll på
företaget och eventuell aktuell info från dem.
Dagens nätverksmöte hade fokus på Nationell transportplan (NTP) och Länstransportplan (LTP)
samt presentation och visning av Västerås Flygplats. Detaljerad redogörelse följer nedan.

1. Runda runt bordet med presentationer
Gert Fredrixon – Uponor: Har ett förflutet på ICA innan Uponor. Jobbar mycket nu med att överse
strukturer. Uponor har lagerverksamhet på Hacksta och har varit där i 4 år.
Claes Frösslund – DB Schenker: Trafikchef på DB Schenker i Västerås. Börja på Scandia
Transport som sedan fusionerat flera gånger och nu är DB Schenker. DB Schenker Västerås
upplever nu en fantastisk högkonjunktur och har fått väldigt mycket att göra, volymerna ökar. Ett
problem de ser är brist på yrkesförare. Bekräftades av andra deltagare.
Thor-Björn Käck – Handelskammaren Mälardalen: Marknadskoordinator i ILA nätverket, jobbar
med mycket praktiska frågor i nätverket.
Per-Anders Thunell – AA Logistik: Jobbar med affärsutveckling på AA Logistik. Tidigare arbetat på
ABB med transport och logistik. Per-Anders arbetar även som Country Trade Operations Mgr.
Informera om att ABB arbetar med att flytta över administrationen av logistik till Vasa i Finland för
att spara kostnader. AA Logistik kommer ta över en del av ABBs logistik och lagring, kommer
”kita” m.m. åt ABB.
Tony Forrs – Mälarenergi: Jobbar med inköp av bränsle och bränslelogistik. Jobbar intensivt med
Mälarenergis godkännande från mark och miljödomstolen för att bygga en ny panna för naturträ.
De granskar avtalet så det är förenligt med den verksamhet de tänker bedriva. 250 tusen ton
bränsle ska in i denna nya anläggning.
Anders Åkerström – Region Västmanland: Jobbar en del med infrastrukturfrågor och har tidigare
mest jobbar med kollektivtrafikfrågor och näringslivsfrågor allmänt. Jobba med En Bättre Sits och
ledde en av arbetsgrupperna.
Carl Johan Salomonsson – Nordkalk: Jobbar som logistikchef med ansvar för Skandinavien och
västra Europa. Nordkalk flyttar ungefär 40 miljoner ton per år. En fråga som hänger kvar från
tidigare möten i nätverket är lagring i silos i hamnarna. Nordkalk ser det som en bristvara.
Nordkalk jobbar även med en del transporter på gummihjul som drivs av el redan idag.
Claes Sörman – Eskilstuna Logistik: Claes jobbar med infrastrukturutveckling och logistik samt
kombiterminalen som finns i Eskilstuna. De senaste som hänt i Eskilstuna är att det finns en ny
omlastningsterminal för rundvirke. Amazonbygget har även startas i Eskilstuna och Västerås.
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Magnus Jonasson – Mjuk AB: Magnus har jobbat inom infrastrukturområdet i över 20 år. Tidigare
VD på Balfour Beatty Rail, chef för persontåget inom SJ. Jobbar idag med styrelseuppdrag och
sitter i styrelsen för Infranord samt Odense Letbane.
Rolf Alm – Järnvägsklustret: Rolf är ordförande i Järnvägsklustret som har ca 30 medlemmar i
järnvägsbranschen. Jobbar mycket med kompetensfrågor eftersom branschen har stora problem
med att hitta rätt kompetens.
Kristina Arvidsson – Quintus: Jobbar på Quintus sedan en månad tillbaka med tungtransporter.
Kommer tidigare från pappersmassa industrin i Dalarna.
Madelene Sahlander – Quintus: Madelene har ansvar för de tunga transporterna på Quintus.
Nyligen haft möte med Västerås stad om bärigheten på vägar och broar i staden. Kranar för deras
gods finns i hamn men vägarna till hamn är ett hinder. För Quintus går det väldigt bra just nu. De
har utökat deras produktion.
Tezz Tordsdotter Åkerman – Västerås Flygplats: VD och flygplatschef på Stockholm Västerås
Flygplats. Tezz tillträdde sin tjänst för snart 1 år sen, oktober 2016. Det finns tydliga ägardirektiv
vad gäller resultat m.m. och stora utmaningar för att nå målen. Har under våren jobbat mycket
med certifieringar, miljötillstånd bl.a. Tezz har tidigare erfarenhet från flygbranschen och har
tidigare varit kund på flygplatser. Uppdraget som ligger för Tezz är att utöka antalet destinationer,
linjer, passagerare och att flygplatsen på sikt ska bära sig själv på kommersiella grunder. Jobbar
även med att bli en alternativ flygplats till Arlanda och Bromma.
Jennifer Ulriksson – Uponor: Precis avslutat studier på Mälardalens Högskola och är nu på
Uponor, deltar för att lyssna och lära sig.
Sanna Strömstedt – VafabMiljö: VafabMiljö har reningsansvaret i regionen och tar hand om
hushållsavfallet. Sanna var tidigare logistikansvarig på VafabMiljö men är nu inköp och
upphandlingsansvarig. Vafab kommer nu börja upphandla all hushållshämtning i regionen så allt
läggs på entreprenad och bara behålla hämtning i Västerås. Detta berör 11 kommuner plus
Enköping och Heby. Transporter som görs åt företag kommer Vafab behålla i egen regi. Sanna
sitter även med i programrådet på Edströmska gymnasiet. Det stora problemet de ser är att de
inte är sökande till utbildningarna. Branschen måste ut och synas för att få in ungdomar på
utbildningarna.
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. Frågor från senast
Hamnutvecklingen – lagerytor och belastning: Belastning på kaj i hamn är fortfarande ett stort
problem. Lagerytor som silos i hamn efterfrågas. Tyvärr kunde Mälarhamnar ej delta för att
rapportera status i utvecklingsprojektet.
Marknadsföring av länet: Planeras att tas på ett kommande nätverksmöte.
Tunga transporter: Västerås stad driver frågan parallellt och har haft ett möte i augusti med
Mälarhamnar, Quintus, Thor Shipping, Kraftdragarna, Trafikverket och Handelskammaren.
Flygplatsen och godsflyg: Frågan lyfts på dagens nätverksmöte
Vägg 233, vägskyltar på fler språk än svenska: Togs delvis på nätverksmöte i maj. Frågan lever.
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3. Maritimt Mälardalskluster
Mälardalsrådet är ett samarbete mellan 5 län med följande tre fokusområden: Infrastruktur och
transporter, Kunskaps- och kompetensförsörjning, Internationella jämförelser och lärande. I våras
startade Mälardalsrådet ett initiativ för att hjälpa till att starta ett maritimt mälardalskluster. Två
möten har hållits hittills och där har man identifierat fyra intressegrupper, fritid och turism,
maritim teknologi, godstransporter på vatten och vattenburen kollektivtrafik. Handelskammaren,
Mälarhamnar, Västerås stad och Region Västmanland är engagerade i initiativet, framförallt inom
godstransportområdet. Vi håller nätverket informerade löpande.

4. Nationell transportplan 2018-2029 (NTP) och Länstransportplan (LTP)
Nationell transportplan (NTP) läggs vart fjärde år och ligger för 12 år framåt. Trafikverket tar fram
förslag till regeringen och planen släpptes den 31 augusti. Nu ska den ut på remiss fram till 30
november och sedan tar regeringen beslut om planen i april 2018.
Totalt rör sig planen med 622,5 miljarder vilket är 100 miljarder mer än innevarande plan.
Fördelningen i planen är att 333,5 miljarder används för att utveckla infrastrukturen, 10 proccent
går till länsplaner, 125 miljarder drift, underhåll och reinvesteringar av järnvägar och 164
miljarder till drift, underhåll och reinvesteringar av vägar.
En stor sak nationellt är att höghastighetsjärnväg ska byggas med maxfart om 250 km/h vilket
innebär att man bygger järnväg med gammal teknik.
Anders Åkerström från Region Västmanland redogjorde för Regional transportinfrastrukturplan
2018-2029/Länstransportplan (LTP) och tog delar från NTP som berör Västmanland. Remissvar
för LTP senast 27 oktober.
Namnsatta åtgärder som ligger i plan:
 Mötesspår Ramnäs-Brattheden på Bergslagspendeln. Vilket är viktigt för att höja
kapaciteten både för person- och godstrafik.
 Höjning av E18-bron över Kolbäcksån görs för att få högre frigång för sjöfarten på
Strömsholms kanal.
 Rv 66 mötesseparering (2+1) från Dalarnas länsgräns till korsningen vid Oti samt att
åtgärda korsningen.
I övrigt ligger det mycket fokus på åtgärder för kollektivtrafik, gång- och cykelåtgärder,
trafiksäkerhet och effektivisering. Innefattar även åtgärder som främjar näringslivet och
transportslagsövergripande godstransporter. Tillgänglighet till Mälarhamnar ses som viktigt.
Den nationella planen i Västmanlandsperspektiv.




Glädjande att E18 Köping-Västjädra 4-fältsväg ligger nu är med!!!
Hjulstabron finns inte med vilket är mycket märkligt, med tanke på att Södertäljeslussen
nu byggs för större fartyg. Planen säger att Hjulstabron ska byggas om Trafikverket får
ytterligare 10 procent mer i anslag.
Västerås Bangård och dubbelspår Örebro-Västerås inte med i plan.

Nationell plan ligger på remiss tills 30 november. Handelskammaren gör remissvar men även
företag kan engagera sig. Handelskammaren skickar ut sitt remissvar till nätverket, och det är
fritt fram att klippa in till ett eget brev till Näringsdepartementet, s.k. spontanremiss.
Länk till Länstransportplan
Länk till Nationell transportplan
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5. Västerås Flygplats
Tezz Tordsdotter Åkerman, VD och flygplats och Dennis Lindberg, teknisk chef berättade om
Västerås Flygplatsen historia, verksamhet och planer m.m. ILA nätverket fick även delta på en
rundvandring på flygplatsen där vi fick se verksamheten bakom.
Flygplatsen började sin verksamhet med militärflyg på 1930-talet och militära verksamheten
sluta 1983. Civilt började de flygas 1976 på flygplatsen. Ryan air etablera sig 2006 och då blev
det en riktig civil flygplats.
Västerås flygplats har väldigt mycket skolflygsverksamhet, även tungt skolflyg. 3 flygutbildningar
finns på flygplatsen.
Västerås flygplats har 30 årsarbetare. Västerås flygplats kan hantera stora flygplan men inte alla
på en återkommande basis. Flygplatsen driver all deras verksamhet i egen regi - basic airport.
Tezz berätta att Northvolt etablering har skrivit i sin kravspecifikation att en flygplats ska finnas
inom 25 minuter av deras etablering. Avtalet med Ryan air gick ut 2017 i oktober men Ryan air
avser att fortsätta bedriva trafiken till London, Malaga och Alicante. Flygplatsen hoppas kunna få
ytterligare linjer och en året runt linje. Fyllnadsgraden i kabin från Västerås flygplats är väldigt
god.
Flygskatten ses som ett stort hot för Västerås Flygplats.
Västerås flygplats jobbar aktivt med att få tillbaka flygfrakten. Ett större flygplan kan ta upp till 30
ton flygfrakt. Utöver detta arbetar de med att bli en alternativ flygplats till Arlanda och Bromma.

6. Kalender

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


25 september kl. 18.00
Northvolt håller informationsmöte om deras
planerade verksamhet. Plats: The Steam Hotel, Ångkraftsgatan 14, Västerås.
Ingen anmälan krävs.



2 oktober kl. 11.00 – 18.00+ Stora Näringslivsdagen
TEMAN: Globalisering, Kompetensförsörjning, Digitalisering
En eftermiddag med talare som bl.a. Jan Eliasson, Alexander Bard m.fl.
Länk för anmälan.



21 november kl. 12.00 - 15.00 ILA Nätverksträff. Vi börjar med gemensam lunch
därefter nätverksmöte. Plats: Plaza.
Anmälan till Thor-Björn Käck krävs.

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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