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Nätverksmöte för Infrastruktur och Logistikarenan (ILA)
Närvarande:
Gert Fredrixon – Uponor
Tony Forrs – Mälarenergi
Tommy Sellgren – Kraftdragarna
Hans Müller – Kraftdragarna
Krister Andersson – Kraftdragarna
Eric Hjalmarsson – Thor Shipping
Jan Fjellman – Thor Shipping
Sören Pettersson – Mälarhamnar
Carola Alzén – Mälarhamnar
Håkan Tångring – m4 Gruppen
Magnus Jonasson – Mjuk AB
Sanna Strömstedt – VafabMiljö
Joakim Jonsson – Region Västmanland

Claes Frösslund – DB Schenker
Anders Åkerström – Region Västmanland
Jessica Cedergren – Region Västmanland
Patrizia Strandman – Västerås Stad
Patrik Axelsson – Carbomax
Ann-Sofie Granzell – Smart Planet Business
Madelené Hjelm – IB Transport
Anna-Karin Larsdotter – ABB Ludvika
Alexander Langelöv – Västerås Distribution AB
Joachim Glassell – Maritimt Forum
Thord Andersson – Handelskammaren Mälardalen
Thor-Björn Käck – Handelskammaren Mälardalen

Minnesanteckningar
Syfte och mål med Infrastruktur och Logistikarenan
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.
Nätverksträffen den 21 november hölls på Hotell Plaza i Skrapan. Träffen började med en
gemensam lunch och därefter nätverksmöte i konferenslokal på samma våningsplan.
Mötet inleddes med att alla deltagare berättade vilket företag man representera samt roll på
företaget och eventuell aktuell info från dem.
På dagens nätverksmöte var Anna-Karin Larsdotter från ABB inbjuden för att berätta om
Näringslivets Transportråd samt Joachim Glassell som berätta om Maritimt Forums arbete och
framtidsutsikterna för sjöfarten i Mälaren. Detaljerad redogörelse följer nedan.

1. Runda runt bordet med presentationer
Thord Andersson – Handelskammaren Mälardalen: Projektledare för ILA nätverket. Arbetar
annars som seniorkonsult på ÅF Infrastructure med samhällsbyggnadsfrågor och processledning.
Thor-Björn Käck – Handelskammaren Mälardalen: Marknadskoordinator i ILA nätverket, jobbar
med mycket praktiska frågor i nätverket.
Håkan Tångring – m4 Gruppen: Jobbar med inköp och fastighetsfrågor i dagsläget. Har tidigare
varit med i Mälarlogistik som är en nätverksgrupp Handelskammaren höll i för några år sedan
med fokus på sjöfartsfrågor.
Eric Hjalmarsson – Thor Shipping: VD på Thor Shipping sen 2008 och har tidigare varit med i
Mälarlogistik sen uppstart. Just nu är Eric väldigt engagerad i dialog med Sjöfartsverket om höjda
avgifter för sjöfarten.
Anna-Karin Larsdotter – ABB Ludvika: Strategisk Transport och Logistikchef på ABB Transformers.
Medlem i Näringslivets Transportråd och aktiv i deras arbete.
Joachim Glassell – Maritimt Forum: VD på Maritimt Forum som är en intresseförening för
maritima företag och organisationer. Maritimt Forum har ungefär 100 medlemmar, mestadels
hamnar och rederier.
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Carola Alzén – Mälarhamnar: VD på Mälarhamnar, som är Västerås hamn och Köpings hamn.
Gert Fredrixon – Uponor: Jobbar i europeisk organisation med transportköp och infrastruktur.
Magnus Jonasson – Mjuk AB: Jobbar idag med styrelseuppdrag och sitter i styrelsen för Infranord.
Alexander Langelöv – Västerås Distribution AB: Deltar för första gången i ILA nätverket. Västerås
Distribution är ett åkeri som kör åt Schenker och har ca 60 anställda. Alexander följer gärna ny
teknik och hur det kommer påverka dem.
Claes Frösslund – DB Schenker: Trafikchef på DB Schenker i Västerås. Ansvarar för avdelning
Business Services. DB Schenker Västerås har med ökad E-handel fått ökade volymer och slår nya
rekord. Hur ny teknik påverkar är spännande men Claes ser det som självklart att människor
följer med bilen även framöver.
Sanna Strömstedt – VafabMiljö: 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. Sanna kommer
återkomma till ILA nätverket i en ny roll efter årsskiftet.
Ann-Sofie Granzell – Smart Planet Business: Jobbar som utvecklare i ett projekt som heter Västra
Mälardalens Industriella Symbios där man tittar på hur man kan utnyttja outnyttjade resurser. Där
är då också transporter en del.
Madelené Hjelm – IB Transport: Driver IB Transport tillsammans med sin man och jobbar med HR
frågor, projekt inom logistik och transporter för att hitta symbios.
Jan Fjellman – Thor Shipping: Jobbar med spedition, projekt och linjetrafiken. Har jobbat i
hamnen sen 1970.
Sören Pettersson – Mälarhamnar: Sitter i Mälarhamnar styrelse och även delägare i m4 gruppen.
Patrik Axelsson – Carbomax: Har tidigare representerat Ferrolegeringar i ILA nätverket och varit
med i Mälarlogistik sen 2008. Carbomax och Ferrolegeringar har nu fusionerats. Levererar till stålverk
och är en stor kund till Mälarhamnar.
Anders Åkerström – Region Västmanland: Jobbar en del med infrastrukturfrågor storregionalt i En
Bättre Sits och ledde en av arbetsgrupperna. I övrigt arbetar Anders med näringslivsfrågor.
Tony Forrs – Mälarenergi: Jobbar med inköp av bränsle och bränslelogistik. Stora utmaningar just
nu är fossilfria transporter och ytor, ytor, ytor.
Hans Müller – Kraftdragarna: VD på Kraftdragarna som är specialiserade på tungt gods 100 ton
och uppåt samt väldigt stort gods. Sveriges infrastruktur gör inte Kraftdragarnas arbete lätt.
Tommy Sellgren – Kraftdragarna: Ansvarig för vägtransporter.
Krister Andersson – Kraftdragarna: Ansvarig för järnvägstransporter. Jobbar framförallt åt ABB.
Jessica Cedergren – Region Västmanland: Jobbar med planering av infrastruktur i länet och även
samarbetet nationellt och stor regionalt.
Patrizia Strandman – Västerås Stad: Samhällsbyggnadsstrateg, jobbar med regionala
infrastrukturfrågor. Jobbar just nu med dispenstransporter en del.
Joakim Jonsson: Praktikant på Region Västmanland. Läser just nu Samhällsbyggnadsprogrammet
på Örebro Universitet.
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2. Näringslivets Transportråd
Anna-Karin Larsdotter arbetar på ABB Ludvika Power Transformers som strategisk Transport och
Logistikchef och sitter för ABB med i Näringslivets Transportråd.
ABB har 3 000 anställda i Ludvika, på enheten Power Transformers är det 800 anställda. ABB i
Ludvika växer hela tiden och lockar till sig ingenjörer från hela världen. ABB i Ludvika är ett av
världens främsta områden inom kraftteknik och har idag inte problem med att säkerställa rätt
kompetensförsörjning.
Utrustningen för kraftelektronik som tillverkas i Ludvika är enormt stora, från 100 ton upp till 400
ton och mer. Enheter på 400 ton och mer klarar Sveriges infrastruktur in av och det är
anledningen till ABBs och Anna-Karins engagemang i Näringslivets Transportråd. Enheterna på
400 ton och mer kan inte transporteras på väg utan måste gå från Ludvika på järnväg.
Produkterna som tillverkas i Ludvika är unika och kan inte tillverkas någon annanstans i världen
idag. 90 % av ABB Ludvikas produkter går på export.
När ABB började få problem med sina transporter märkte de att även andra större företag i
Sverige hade motsvarande problem. Näringslivets Transportråd som består av 30 handels och
industriföretag. Medlemmarna tillsammans motsvarar 90 % av alla godsköp i Sverige.
Näringslivets Transportråd talar för större delen av näringslivet eftersom många företag inte har
resurser att lägga på infrastruktur påverkan. Näringslivets Transportråd är även en remissinstans
som politiken och Trafikverket lyssnar på i många sammanhang.
Näringslivets Transportråd har gjort remissvar på Nationell Transportplan, Anna-Karin berätta om
några delar av svaret.
Väl fungerande transporter har stor betydelse för hela Sverige – Underhåll och investeringar
måste gå före på befintlig infrastruktur. Det finns en oro när man i Sverige pratar om
höghastighetsjärnväg att det kommer trycka undan underhåll och reinvesteringar som måste
göras på den befintliga infrastrukturen.
Koordinera skatter och avgifter bättre. I planen finns en uttalad ambition om att en förflyttning av
godset ska ske från väg till järnväg och sjöfart. Det är bra enligt Anna-Karin för miljön. Men då är
det viktigt att man koordinerar skatter och avgifter betydligt bättre än vad som görs idag. AnnaKarin nämnde att banavgifter t.ex. har höjts fyra gånger de senaste åren. I samma veva så höjs
även kostnader inom sjöfarten. Detta måste koordineras betydligt bättre framöver. Idag vet inte
godstransportköparna vilket ben de ska stå på. Se gärna webbsidan för att ta del av remissvaret.
Flera frågor och bra diskussion kom upp efter Anna-Karins presentation där man bland annat
prata om horisontella samarbeten mellan företag, fyllnadsgrader och mycket annat.

3. Maritimt Forum
Maritimt Forum hette tidigare Sjöfartsforum. Maritimt Forum är en klusterorganisation med drygt
100 medlemmar för företag som är maritimt orienterade. Många branschorganisationer är
medlemmar i Maritimt Forum och har funnits i 21 år. Uppdraget är att främja den maritima
sektorn i alla avseenden, transporter, besöksnäring, havet som resurs – livsmedel och vindkraft,
service och marinteknik, offentlig sektor som marinen och akademi.
Joachim förutspår en gyllene framtid för sjöfarten.
Det som talar för sjöfarten i Mälaren är tre stora trender:
Hemtagning av produktion från Asien – automatisering gör att arbetskraftskostnader inte är lika
viktigt längre.
E-handel ökar dramatiskt – Joachim förutspår att kunden i större utsträckning framöver kommer
betala transporten själva.
Urbanisering – Mälardalsregionen växer vilket leder till trafikträngsel och detta talar väl för
sjöfarten som har väldigt mycket ledig kapacitet medan vägar och järnväg inte har det.
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Det Joachim ser som saknas är: samarbete mellan grannländer om saker som ECO bonus, mer
åtgärder som främjar kustsjöfart & inre vattenvägar, bättre koordinering mellan skatter och
avgifter. Inte bra att drämma till med farledsavgifter samtidigt som man lägger till något som ECO
bonus.
Det har gjorts väldigt mycket utredningar om sjöfarten men enligt Joachim saknas
transportköparnas syn på sjöfarten. Maritimt Forum startade en undersökning om detta som
kommer presenteras när den är klar. Han berätta idag kortfattat om några slutsatser av deras
undersökning.
Företagen ser en stor nytta med sjöfart ur ett miljöperspektiv visade deras undersökning men
även visades det att priset på sjötransporter inte ses som för dyr. Import visa sig dyrare än export
med sjöfart. En stor utmaning som sjöfarten måste jobba med är tillitsskapande insatser. För
mycket negativa associationer finns i samband med sjöfart hos transportköparna. Bra diskussion
med många frågor kom upp under Joachims presentation.

4. Frågor för ILA 2018, Utvärdering av ILA 2016, 2017 samt mötestider 2018
Vi fråga er om vilka frågor ILA nätverket ska driva 2018 både i utvärderingen och muntligt under
mötet. Det kom bl.a. fram att man borde titta på storregionala samarbeten vad gäller
godstransporter.
Alla i nätverket fick göra en utvärdering av ILA nätverket för åren 2016, 2017. Resultatet kommer
sammanställas och presenteras på första nätverksträffen 2018.
Följande mötesdatum och tider togs det beslut om för 2018.
Thor-Björn kommer skicka samtliga en kalenderinbjudan via mejl.
20 feb.
29 maj
25 sep.
27 nov.

kl. 14.00 – 16.30
kl. 14.00 – 16.30
kl. 14.00 – 16.30
kl. 12.00 – 15.00

Nätverksmöte (2h) med studiebesök (30 min)
Nätverksmöte (2h) med studiebesök (30 min)
Nätverksmöte (2h) med studiebesök (30 min)
Nätverksmöte (2h) med lunch (1h)

5. Kalender
6 december kl. 09.00 – 10.30 – Klimatklivet
Länsstyrelsen i Västmanlands län bjuder in till informationsmöte om Klimatklivet. Har ni en idé på
en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Nu finns det pengar att söka för innovativa lösningar
för ett klimatsmart samhälle.
Vid pennan,
Thor-Björn Käck
Arbetsgruppen för ILA-nätverket
Thord Andersson, projektledare & Thor-Björn Käck, Handelskammaren Mälardalen,
Jessica Cedergren, Region Västmanland, Patrizia Strandman, Västerås stad
Anders Åkerström, Region Västmanland
Nätverket finansieras av nätverkets deltagande företag, Västerås stad, Köpings kommun, Region
Västmanland samt Handelskammaren Mälardalen.
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PS
20 november – Vägledarforum
På nätverksmötet fanns tyvärr inte tid att presentera aktiviteten som skedde dagen innan
nätverksträffen.
Handelskammaren Mälardalen, Region Västmanland, Svenskt Näringsliv och Jobba i Västerås gör
Vägledarforum för Västmanland läns alla studievägledare och arbetsförmedlare. Det är en dag
med branschtema där man informerar om bristyrken.
Temat denna gång var Transport, fordon och logistik. Företagarna som deltog och informera om
bristyrken, trender och branschen var: Eric Hjalmarsson på Thor Shipping, Claes Frösslund på
Schenker, Alexander Langelöv på Västerås Distribution, Ulf Ceder på Scania, Lars Kotz på TYA,
Janne Carlsson på MDH, Sanna Strömstedt på VAFAB, Peter Östman på Järnvägsklustret, Niclas
Ericsson på Scandinavian Aviation Academy, Anders Olsson på ICA lagret.
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