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Nätverksmöte för Infrastruktur och Logistikarenan (ILA)
Närvarande:
Gert Fredrixon – Uponor
Patrizia Strandman – Västerås Stad
Claes Sörman – Eskilstuna Logistik
Torbjörn Meyer – Westinghouse
Karin Widén – Västerås stad
Torbjörn Meyer – Westinghouse
Eva Lilja - Västerås Marknad & Näringsliv AB

Claes Frösslund – DB Schenker
Sören Pettersson – Mälarhamnar
Thor-Björn Käck – Handelskammaren Mälardalen
Conny Petrén – Västerås Marknad & Näringsliv AB
Göran Fälting – Volvo Powertrain
Hilda Hultén – Intelligent Logistik

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 29 maj hölls på Expectrum och Västerås Marknad & Näringsliv AB var
nätverkets värdar denna gång. Träffen hade 28 anmälda deltagare men endast 13 av de
anmälda deltagare dök upp på denna nätverksträff vilket är rekordlågt. Vi hoppas att det endast
var det otroligt fina vädret vi konkurrera med och andra viktiga arbetsåtaganden.
Träffen började med en genomgång av Expect som är Västerås skyltfönster för upplevelser i
Västerås och som visar upp Västerås näringsliv m.m. I Expect finns även ett visualiseringsbord
som kan användas för att se markområden i Västerås och mycket annat på ett bra sätt.
Mötet fortsatte i vanlig ordning med en runda runt bordet där alla deltagare presentera sig och
därefter hölls presentationer och dialog om logistiklägen, etableringsarbete och marknadsföring
av regionen. Thor-Björn informera även nätverket om Sjöfartsverkets avlysning av Södertälje sluss
och delar av farled 901 i Mälaren. Det är en fråga Handelskammaren tillsammans med flera
företag driver just nu.

1. Runda runt bordet med presentationer
Thor-Björn Käck – Handelskammaren Mälardalen: Projektledare på Handelskammaren och
ansvarig för arbetet med ILA nätverket. Jobbar utöver infrastruktur och logistikfrågor med
internationaliseringsfrågor.
Conny Petrén – Västerås Marknad & Näringsliv AB: Arbetar främst som chef för etableringar och
investeringar.
Patrizia Strandman – Västerås Stad: Samhällsbyggnadsstrateg, jobbar med regionala
infrastrukturfrågor. Byter tjänst till hösten och börjar på Mälarhamnar. Men kommer högst troligt
fortsätta närvara i ILA nätverket då.
Karin Widén – Västerås stad: Karin tar över Patrizias tjänst och har en övergångsperiod över juni
månad. Karin har tidigare arbetat med kollektivtrafikfrågor.
Marie Karlberg – Mälarhamnar: Affärsutvecklare på Mälarhamnar, började i augusti förra året.
Jobbar med affärsanalyser, affärsprocesser m.m.
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. Inrikes paket har ökat med 270 % vilket beror på e-handeln. Har
stora besvär för tillfället med att få fram chaufförer.
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Gert Fredrixon – Uponor: Uponor har sitt säte i Virsbo och har produkter inom byggnadssektorn.
Har problem just nu med att få tag på bilar.
Sören Pettersson – Mälarhamnar: Kommer från Köping. Sitter i Mälarhamnar styrelse och även
delägare i m4 gruppen. M4 har även problem med att få tag på chaufförer.
Claes Sörman – Eskilstuna Logistik: Kommunalt bolag från Eskilstuna kommun som arbetar med
att knyta till sig etableringar inom logistikområdet. Claes berätta att Sportamore som är belägen i
deras logistikpark växer enormt. Bockasjö kommer bygga två nya fastigheter inom kort.
Eva Lilja - Västerås Marknad & Näringsliv AB: Eva jobbar för Västerås stad som
Näringslivsdirektör och är VD för Västerås Marknad & Näringsliv AB. Jobbar med näringslivsfrågor
inom bolaget men även turism, marknadsföring och evenemang för Västerås samt är ansvariga
för Expectrum. Eva berätta att besöksnäringen växer enormt i Västerås, framförallt
affärsturismen, det är mycket möten i Västerås.
Hilda Hultén – Intelligent Logistik: Redaktör för Intelligent Logistik och höll en presentation om
deras logistikläge ranking. Intelligent Logistik bevakar logistikbranschen.

Torbjörn Meyer – Westinghouse: Arbetar som transportchef och aktuellt just nu är att
hitta rutter, transporter som kan ta deras gods, arbeta med myndigheter för att få deras
gods genom deras länder. Det blir svårare och svårare att transportera deras typ av gods.
Göran Fälting – Volvo Powertrain: Jobbar som transportansvarig i Köping. Volvo
Powertrain bygger växellådor till lastbilar och Göran ansvarar för att flödena in och ut från
fabriken ska fungera. Märker också svårigheten i att få tag i bilar när det blir något utöver
deras befintliga avtal.
2. Logistikläget 2018
Hilda Hultén är redaktör på Intelligent Logistik som är en branschtidning som startades 2005. De
har en temabilaga i Dagens Industri som går ut 4 gånger per år och ett magasin som går ut 3
gånger per år.
Sveriges Logistikläge är en lista med 25 logistiklägen i Sverige som Intelligent listar enligt 6 olika
kriterier för att ranka hur attraktiva lägena är att etablera ett lager.
1. Geografiskt läge (25 poäng) (Hallbergs kommun är Sveriges geografiska medelpunkt)
2. Allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infrastruktur (25 poäng)
3. Samlad logistikyta och volym av tillkommande logistikyta de senaste fem åren. (20 poäng)
4. Samlat utbud av logistikservice, relevant akademisk och yrkesutbildning och tillgång till
arbetskraft. (10 poäng)
5. Samarbetsklimat, affärsklimat och nätverk inom regionen. (10 poäng)
6. Pris och tillgång till färdigplanerad mark för nyetableringar. (10 poäng)
Göteborg ligger i topp och har gjort det sen listan startades. För första gången i år delar Örebro
första platsen med Göteborg och det beror framförallt på hamnkonflikten i Göteborgs hamn som
skadat deras förtroende. Västerås/Köping ligger på plats 12 och det beror framförallt på att det
inte varit några logistiketableringar sen 2016 då Svenska Returförpackningar etablera sig.
Lager byggs generellt i en storlek i 10 000 kvm till 45 000 kvm. Tomtstorlek som behövs för det
är ungefär dubbla ytan. Det behövs 3x så mycket mer lager för e-handel som för traditionell
handel. Inte minst för livsmedel, har förutspås en enorm tillväxt.
Läget Västerås/Köping är ur infrastruktur synpunkt och geografisk läge väldigt bra men dras ned
väldigt mycket av att det inte tillkommit logistiketableringar. Northvolt och Amazon räknas inte
med som logistiketableringar.
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3. Västerås stad och deras arbete med etableringar
Västerås stad har tagit ett nytt näringslivsprogram för ca. 1 år sen som består av 8
fokusområden. Bl.a. ”Ett initiativrikt näringslivsarbete”. Det hänger väl ihop med deras
nya strategi för att locka till sig etableringar i Västerås. Nu kommer Västerås arbeta
uppsökande med detta. I samband med detta har de tagit fram ett marknadsmaterial
som kommer användas och en prospektlista med kunder att bearbeta. Flera pitcher har
tagits fram i detta marknadsmaterial, bl.a. vårt geografiska läge, tillgång till 4
transportslag m.m. En målsättning framåt är att förbli aktiv i ILA nätverket samt att
Västerås ska ha en ny logistiketablering till 2019!
4. Gruppdiskussionsfrågor
Under fikat så fick deltagarna tre frågor att ta med sig och prata runt.




Hur kan näringslivet vara med och bidra för att det ska bli fler etableringar i Västmanland?
Vad behövs för näringslivet i Västmanland för att läget här ska bli ännu mer attraktivt?
Elvägar: Finns det lämpliga sträckor (2-5 mil) där ni har kontinuerliga transporter och vill vara med
och driva ett utvecklingsprojekt med avsikt att skapa permanenta elvägar?
T.ex.: Mälarhamnar – Eskilstuna

Några få kommentarer kom efter fikat. T.ex. så nämndes det att näringslivet kan bidra
som goda vittnen i samband med att helt nya företag etablerar sig i regionen.
Utvecklingsprojekt på väg 56 är absolut intressant. Framförallt då tyngre och större
transporter samt att förbättra denna väg. Viss tveksamhet rådde mot elvägar…
5. Status just nu om avlysning av Södertälje sluss och farled 901
Sjöfartsverket har från och med den 28 maj avlyst trafik för handelsfartyg varje måndag
till fredag mellan kl. 06:00 – 10:30 och 13:30-18:00. En remiss för detta förslag gick ut
under påskveckan och skulle besvaras tre veckor senare. Handelskammaren kallade då
in till ett dialogmöte den 17 april för att diskutera hur detta förslag skulle drabba trafiken
i Mälaren. Det visa sig under dialogmötet (17 april) att konsekvenserna för företagen som
trafikerar Mälaren var mycket negativa. Detta togs med i Handelskammarens remissvar
samt andra aktörer. Sjöfartsverket kallade till ett eget dialogmöte den 7 maj innan
remisstiden var slut för att lyssna in företagens synpunkter samt kalla efter det till ett
Skypemöte 18 maj. Trots all dialog så körde Sjöfartsverket igång sin föreslagna avlysning
med några få dispenser. Bl.a. för fartyg med mörkeravlysning. Handelskammaren driver
frågan vidare.
6. Patrizia Strandman visar kort marknadsmaterialet som tagits fram
Patrizia visade upp Västerås stads nya marknadsföringsmaterial som vem som helst kan
använda. Det kan man använda för att visa hur bra Västerås och regionen är för att
bedriva företag i. Klickbara länkar nedan:
Presentation för logistikstaden Västerås
Program för trafikslagsövergripande infrastruktur för gods
Handlingsplan för program för trafikslagsövergripande infrastruktur för gods
7. Västerås Marknad & Näringsliv AB – Hur jobbar ni för att hjälpa företagen i
staden?
Västerås Marknad & Näringsliv AB har tagit fram ett nytt näringslivsprogram. Programmet
syftar till att förtydliga vad kommunen ska göra för att näringslivet i kommunen ska
kunna utvecklas och få bra förutsättningar att växa.
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Fokus råder på att leverera hög servicenivå och att vara bra på att vara kommun. Jobba
rättssäkert med bra bemötande och ha snabba processer. De jobbar med att utveckla
tillståndsgivande, införa e-tjänster och har tagit fram en ny och tydlig etableringsstrategi.
En ytterligare aspekt är att kapitalisera på tidigare etableringar som kommit, Northvolt
och Amazon. Eva nämnde att Västerås måste kliva fram som regional motor för tillväxt.
Ta på sig ledartröjan. Det gynnar både Västerås och de omkringliggande kommunerna.
8. Kalender
25 september kl. 14:00-17:00 – Nätverksmöte planerat till Eskilstuna
Någon dag under hösten 2018 – Workshop tillsammans med Closer
27 november kl. 12:00-15:00 – Nätverksmöte med lunch.
Hittills på agendan: Svante Axelsson på Fossilfritt Sverige
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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