2018-02-20

Nätverksmöte för Infrastruktur och Logistikarenan (ILA)
Närvarande:
Gert Fredrixon – Uponor
Tony Forss – Mälarenergi
Patrizia Strandman – Västerås Stad
Markus Vesa – Carbomax
Sofie Vennersten – CLOSER
Jan Fjellman – Thor Shipping
Carola Alzén – Mälarhamnar
Håkan Tångring – m4 Gruppen
Anders Dahlin – ÅF
Thord Andersson – ÅF
Hayder Wokil – Volvo lastvagnar

Claes Frösslund – DB Schenker
Anders Åkerström – Region Västmanland
Per Anders Thunell – AA Logistik
Josef Kaya – Carbomax
Robert Axelsson – Länsstyrelsen Västmanland
Sören Pettersson – Mälarhamnar / m4
Alexander Langelöv – Västerås Distribution AB
Barbara Voleman – Schenker
Conny Petrén - Västerås Marknad & Näringsliv
Johanna Ling – 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 en väl fungerande godstrafik.
Nätverksträffen den 20 november hölls hos Schenker i Västerås som var värd för mötet. Träffen
började med att Claes Frösslund på Schenker hälsa alla välkomna och gick igenom
säkerhetsföreskrifter för anläggningen.
Som vanligt inleddes mötet med en runda runt bordet där alla deltagare berättade vilket företag
de representera samt deras roll på företaget och eventuell aktuell info från dem.
På dagens nätverksmöte var Hayder Wokil, Mobility & Automation Director på Volvo Trucks
inbjuden för att berätta om deras nylanserade el lastbilar och Sofie Vennersten Programansvarig
på CLOSER, Lindholmen Science Park inbjuden för att berätta om deras utvecklingsprojekt inom
transportbranschen. Västerås Stad redogjorde för senaste status i utvecklingen av
tungstransportled genom Västerås till Mälarhamnar och Länsstyrelsen deltog och informera om
Klimatklivet. Detaljerad redogörelse följer nedan.

1. Runda runt bordet med presentationer
Thor-Björn Käck – Handelskammaren Mälardalen: Projektledare i ILA nätverket. Jobbar på
Handelskammaren, ca 50 % av tiden med Infra/Logistik frågor och 50 % med
internationaliseringsfrågor.
Patrizia Strandman – Västerås Stad: Samhällsbyggnadsstrateg, jobbar med regionala
infrastrukturfrågor. Återkopplar idag om dispenstransporter ned till Västerås hamn.
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. Jobbar mycket nu
med att få till alla transporter för nya panna 7. Pannan kommer omsätta 350 – 400 tusen ton.
Carola Alzén – Mälarhamnar: VD på Mälarhamnar, som är Västerås hamn och Köpings hamn.
Mälarhamnar hade ett lyckosamt år 2017 och arbetar nu med att fylla på med volymer.
Alexander Langelöv – Västerås Distribution AB: Västerås Distribution är ett åkeri som kör åt
Schenker och har ca 60 anställda. De håller till i lokalerna bredvid Schenker. Alexander följer
gärna ny teknik och hur det kommer påverka dem.
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Per Anders Thunell – AA Logistik: Affärsutvecklare och arbetar även kvar en del inom ABB som
Country Trade Operations Mgr. AA har terminal, lager och transporter i närområdet. Nyligen fått
hållbarhetspris så information om nya moderna bilar är intressant.
Robert Axelsson – Länsstyrelsen Västmanland: Jobbar med investeringsstöd för
klimatinvesteringar och klimatanpassning för olika verksamheter.
Sören Pettersson – Mälarhamnar: Sitter i Mälarhamnar styrelse och även delägare i m4 gruppen.
Claes Frösslund – DB Schenker: Trafikchef på DB Schenker i Västerås. Ansvarar för avdelning
Business Services och Road Brokerage. Informera om ny distriktschef Barbara Voleman, Rikard
Sohl gick vidare till distrikt Sthlm. Nytt för i år blir tågtransporter från Kina.
Sofie Vennersten – CLOSER: Programansvarig på CLOSER och deltar på dagens nätverksmöte för
att berätta om deras program CLOSER i Lindholmen Science Park.
Barbara Voleman – Schenker: Ny distriktchef på Schenker Västerås efter Rikard Sohl som gått
vidare till Sthlm distriktet. Arbetat på Schenker länge och berätta mer om sig själv vid
studiebesöket.
Johanna Ling – Handelskammaren Mälardalen: Arbetar som marknadskoordinator med
medlemsaktiviteter, marknad och kommunikation.
Hayder Wokil – Volvo lastvagnar: Mobility & Automation Director och håller idag en presentation
om Volvos kommande el lastbilar.
Anders Dahlin – ÅF: Jobbar med affärsutveckling, mycket med infrastrukturprojekt och digitala
tjänster inom det nya digitala samhället. Sitter även på Trafikverket som konsult och jobbar med
höghastighetstågfrågor.
Thord Andersson – ÅF: Jobbar med infrastrukturfrågor i tidiga skeenden, oftast handlar det om
politisk påverkan. Dom som är besvikna på nationella planen är typiska kunder för Thord på ÅF.
Jan Fjellman – Thor Shipping: Jobbar med spedition, projekt och linjetrafiken. Har jobbat i
hamnen sen 1979. Thor Shipping är de enda som jobbar med fast linjetrafik i Mälaren.
Markus Vesa – Carbomax: Jobbar med logistik och är ansvarig för bilfrakter.
Josef Kaya – Carbomax: Jobbar med logistik och är ansvarig för alla sjötransporter. Carbomax
säljer kolprodukter till den metallurgiska industrin i hela norden. Har flera lager i Sverige och är
en stor kund till Mälarhamnar och försöker ta mycket gods via kaj.
Håkan Tångring – m4 Gruppen: Jobbar med inköp och fastighetsfrågor samt en del projekt bland
annat laddstationer.
Gert Fredrixon – Uponor: Jobbar i europeisk organisation med transportköp och infrastruktur.
Uponor är känt för tappvattensystem och golvvärmesystem. Tycker ILA nätverket bara blir bättre
och bättre för varje gång.
Conny Petrén - Västerås Marknad & Näringsliv: Tidigare Näringslivschef, nu Etableringschef och
jobbar nu mer fokuserat med etableringsfrågor även med uppsökande verksamhet. Ett prioriterat
område är logistik och transport.
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2. Hayder Wokil om Volvo lastvagnars nylanserade el lastbil
Hayder Wokil är ansvarig för både automationsområdet och el lastbilar. Idag fokuserade Hayder
bara på att berätta om el lastbilar.
Volvo ser stora utmaningar i framtiden.
Urbaniseringen är en trend man ser, 60 % av befolkningen kommer bo i stora städer vilket sätter
stort tryck på transportsektorn.
CO2 utsläpp är ett stort problem, transporter står för 14 % av de globala utsläppen.
Lastbilstransporter står för 6 % av de 14 % vilket är en väldigt stor del trots att de utgör en liten
del av transportvolymerna. Hayder citera en tidigare Volvo VD, P.G. Gyllenhammar: ”Volvo är en
del av problemet men även en del av lösningen”.
Nya trender i konsumtionsbeteende som e-handel med höga krav på korta leveranstider, man
beställer och returnerar i stor utsträckning mycket.
Volvo tror att vägnätet har kapacitet att klara av ökade transporter men att man måste utnyttja
vägnätet vid rätt tid. Alla kan inte åka samtidigt.
Luftkvalitet är ett stort problem, ca. 0,5 miljoner dör tidigare av luftutsläpp varje år i EU.
Buller är en god anledning till att använda el lastbilar eftersom de är mycket tystare och kan
användas för natt transporter. Man har även sett att säkerheten blir högre på natten eftersom de
är färre människor ute och rör sig och det blir mindre stress för föraren.
Räckvidden för Volvos kommande el lastbilar som kommer 2019 kommer vara i
standardutförande mellan 7 och 9 mil. Det är med 3 batteripaket men man kommer kunna sätta
in 6 batteripaket. Laddning kommer kunna ske med 3 fas och med tre batterier tar det ca 6
timmar att ladda fullt. Det kommer finnas möjlighet att satsa på snabbare laddare.
Kostnaderna för batterier går ned och batterikapaciteten går uppåt. En trendspaning från Hayder
är att priset kommer gått ned till ¼ av kostnaden till 2025. Volvo har stor erfarenhet från eldrivna
fordon i och med sina el/hybrid bussar. Städer runtomkring i världen har varit väldigt pådrivande i
denna utveckling.
Hayder berätta även kort om Volvos kommande lastbilar som drivs av LNG, flytande gas. En
lastbil som drivs av LNG har en räckvidd på 60 – 80 mil och har en CO2 reduktion beroende på
hur bränslet tillverkats på 20 – 100 %.

3. Sofie Vennersten om CLOSERs olika projekt
Sofie berättade hur CLOSER arbetar och vilka projekt de varit involverade i samt trender de ser i
samhället.
CLOSER jobbar nationellt och agerar kunskapsnod och plattform för samverkan samt tar fram
demonstrationsprojekt för ökad transporteffektivitet. Målet för CLOSER är samhällets,
näringslivets och CLOSERs partners mål. CLOSERs roll är helt enkelt att föra samman parterna för
att jobba fram ett väl fungerande transportsystem för godset. Tekniken är inte problemet, utan
hur man använder den.
CLOSER har 6 fokusområden: High capacity transport, Energiförsörjning & logistik, Multimodala
transporter, Urbana transporter, Digitaliserad & uppkopplad logistik och Horisontella samarbeten.
CLOSER anordnar arbetsgrupper inom de 6 fokusområden där partners bjuds in att diskutera
runt ämnet. Om problem konkretiseras så bjuds ytterligare partners in för att göra ett projekt.
CLOSER koordinerar och bjuder in rätt partners, och driver samverkan, ansökningar och annat
praktiskt runt projektet.
Ett projekt de arbetar med är inom problematiken med urbanisering. I dag kommer ofta frågan
om hur godset ska in i staden sent med i planeringen av den nya staden. Projektet CLOSER driver
inom detta område heter DenCity och är på väg att avslutas de närmsta månaderna. Bl.a. har de
tittat på att en lastbil från Volvo som går på el ska gå i slinga och leverera varor centralt.
Man har även kört en pilot om hur man kan även kanaler i Göteborg för att frakta gods och avfall
in och ur staden.
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Digitalisering är en annan trend som är väldigt stark. CLOSER har gjort ett projekt där man tittat
på hur man kan automatisera alla delar av transporten och inte bara automatisera själva
körandet i t.ex. en lastbil så att den blir självkörande. Allt från lastning, lossning till spårning av
gods och automatiserad angöring. Allt detta krävs för att hela transporten ska bli helt
automatiserad.
Nya affärsmodeller, horisontella samarbeten börjar man se mer och mer att transportköpare
samarbetar för att finna bra lösningar.
Omställningen till ett fossilberoende transportsystem. CLOSER jobbar med ett projekt för att
möjliggöra längre och tyngre fordon för att skapa miljövinster.
Presentationen bifogas med minnesanteckningarna.
4. Västerås stad om tunga transporter
Förra året påbörjade Patrizia ett arbeta för att ta fram en tung transportled genom Västerås. De
har hållits två dialogmöten med näringslivet sen starten och arbetet pågår fortfarande. På dagens
nätverksmöte presentera Patrizia en statusuppdatering.
Nyckeln för att kunna ta transporter till Västerås hamn är en ny Strandbro som måste bytas ut för
att ta ner produkter över 130 ton. Kostnad för en utbytt Strandbro kostar ca. 50 MSEK. Detta kan
tidigast ske om 2 till 3 år.

5. Länsstyrelsen om Klimatklivet

Robert Axelsson från Länsstyrelsen informerade om Klimatklivet som är ett program där man kan
söka pengar för satsningar och investeringar för att minska utsläpp av växthusgaser. Det hela går
ut på att man vill göra en investering och kan man på den investeringen räkna ut en klimatnytta i
minskat utsläpp av CO2 så kan man söka pengar. Mängden pengar man får beror på hur mycket
kg CO2 man sparar per investerad krona. Stödet kan uppgå upp till 70 % av investeringen i vissa
fall. Det kan vara nyinvesteringar i klimatsmart teknik istället för konventionell teknik, investering
som effektiviserar, ny förbättrad infrastruktur eller informationskampanjer och utbildningar med
beteendeförändringar som minskar utsläppen. Det viktiga är att man sänker kg CO2.
Se bifogade broschyrer som gick med i mejlet med dessa minnesanteckningar för mer
information och kontakta gärna Robert Axelsson direkt med mer frågor.

6. Kalender och studiebesök
Nätverksmötet avslutades med att Thor-Björn informera om kommande nätverksmöten.
29 maj
25 sep.
27 nov.

kl. 14.00 – 16.30
kl. 14.00 – 16.30/17.00
kl. 12.00 – 15.00

Nätverksmöte med tema Logistikläget
Nätverksmöte i Eskilstuna
Nätverksmöte (2h) med lunch (1h)

Vid pennan,
Thor-Björn Käck
Arbetsgruppen för ILA-nätverket
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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