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Nätverksmöte för Infrastruktur och Logistikarenan (ILA)
Närvarande:
Jonas Lindblom – m4 gruppen
Per-Anders Thunell – AA Logistik
Roger Lindmark - RMS Lagerinredningar
Josef Kaya – Carbomax
Tony Forss – Mälarenergi
Sören Pettersson – Mälarhamnar/m4
Jonas Karlsson - PQ Projektledning
Claes Frösslund – DB Schenker
Manuel Brandeborn – Eskilstuna Logistik
Henrik Silfverstolpe – Sportamore
Karin Widén – Västerås stad

Thor-Björn Käck – Handelskammaren Mälardalen
Claes Sörman – Eskilstuna Logistik
Johan Harlén - RMS Lagerinredningar
Jessica Cedergren – Region Västmanland
Magnus Jonasson – Järnvägsklustret
Carola Alzén – Mälarhamnar
Niclas Norman - PQ Projektledning
Magnus Lindahl – Östsvenska Handelskammaren
Conny Petrén – Västerås Marknad & Näringsliv AB
Sandra Ekstedt – Region Västmanland
Per Idesten - Eskilstuna Kommun

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 25 september hölls i Eskilstuna och Eskilstuna Logistik & Etablering AB var
nätverkets värdar denna gång. Thor-Björn startade mötet med att gå igenom eftermiddagens
agenda och drog en kort statusuppdatering om arbetet vi gör för att representera näringslivet
som påverkas av Sjöfartsverkets avlysning i Södertälje sluss. Thor-Björn tillsammans med
Magnus redogjorde också för Handelskammaren Mälardalens övertagande av region Eskilstuna
och Strängnäs från Östsvenska Handelskammaren.
Mötet fortsatte i vanlig ordning med en runda runt bordet där alla deltagare presentera sig och
därefter hölls Henrik från Sportamore en mycket intressant presentation om deras tillväxt och
etablering i Eskilstuna logistikpark. Jessica höll en presentation om infrastrukturen mellan
Västmanland och Eskilstuna samt Per Idesten berätta om Mälardalstrafik och tågdepån samt
Eskilstuna Logistik & Etablering berätta om deras arbeta med att utveckla logistikparken.

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.
Jonas Lindblom – m4 gruppen: Jonas klev in som ny VD i februari i år. Jonas informera att det
gått lite halvknackigt för m4 sista 8 åren, utåt med leveranser mot kund m.m. har det fungerat
bra men ekonomiskt har det inte varit på topp. M4 befinner sig i ett läge där man nu gör en
omstart, pågår ett stort internt arbete för tillfället.
Per-Anders Thunell – AA Logistik: Jobbar med affärsutveckling sen 3 år tillbaka. Tidigare på ABB.
Har mycket förfrågningar från kunder för tillfället. AA Logistik tar över m4 gruppens lokal på
Hacksta då de fått nya kunder. De har tidigare suttit i ett dilemma med lokalbrist, de har haft
möjlighet att få avtal om de haft ytor men har problematik med att få ytor snabbt nog.
Claes Sörman – Eskilstuna Logistik: Berättar mer om vad han sysslar med på Eskilstuna Logistiks
presentation som de hade i slutet av mötet.
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Johan Harlén - RMS Lagerinredningar: Ekonomichef. Nyfikna på ILA nätverket då de jobbar mot
logistikbranschen och är väldigt intresserade av logistikfrågor. Tillhandhåller allt för lager. Satsar
mycket nu mot Stockholm.
Roger Lindmark - RMS Lagerinredningar: Ägare och VD av företaget. Jobbar mycket med sälj. Har
precis gjort en affär med AA Logistik. De jobbar även med alla 22 IKEA varuhus vilket de är
mycket stolta över.
Josef Kaya – Carbomax: Har hand om sjöfarttransporter för Carbomax. De jobbar mycket med
Mälarhamnar och med m4 gruppen.
Jessica Cedergren – Region Västmanland: Jobbar med infrastrukturfrågor i alla transportslag.
Tony Forss – Mälarenergi: Jobbar med affärsutveckling och bränsleinköp. Just nu jobbar de
mycket med de väldigt stora flödena från Brittiska öarna i.o.m. osäkerheten kring Brexit.
Magnus Jonasson – Järnvägsklustret: Styrelseordf. Jobbar nu mycket med testspåret vid Tortuna
– Tillberga. De hoppas få ihop intressenter nu under hösten för att kunna bilda ett AB.
Sören Pettersson – Mälarhamnar: Kommer från Köping. Sitter i Mälarhamnar styrelse och även
delägare i m4 gruppen.
Carola Alzén – Mälarhamnar: VD. Har gått igenom ett stort förändringsarbete de senaste åren.
Gjorde ”all time high” 2017 och gör även ett bra år 2018. Stora investeringar görs i hamnen.
Nämnde att 144 årsarbetare gjorde samma omsättning 2001 som 58 gjorde 2017. Behövs
fortfarande mer volymer.
Niclas Norman - PQ Projektledning: Bolaget finns i Eskilstuna, Västerås och Stockholm. Niclas var
byggprojektledare för logistikparken i Tjula tillsammans med Eskilstuna Logistik & Etablering
samt tågdepån i Eskilstuna.
Jonas Karlsson - PQ Projektledning: Kontorschef i Eskilstuna. ”Back office” funktion och sälj.
Magnus Lindahl – Östsvenska Handelskammaren: Magnus jobbar med internationalisering.
Magnus kommer börja på Handelskammaren Mälardalen 2019 när HK Mälardalen tar över
Eskilstuna och Strängnäs till sin region.
Claes Frösslund – DB Schenker: Trafikchef på DB Schenker i Västerås. Distriktet täcker
Västmanland, Norra Sörmland, delar av Uppland. Jobbar mycket med att stärka sitt Europeiska
nätverk. Enorm expansion med e-handel som växer så det knakar.
Manuel Brandeborn – Eskilstuna Logistik: Jobbar som marknadschef. Bekräftar mycket av det
som sagts att det går bra för transport och logistiksektorn. Det märks även tydligt på mässorna
som Manuel deltagit på nyligen.
Conny Petrén – Västerås Marknad & Näringsliv AB: Arbetar främst som chef för etableringar och
investeringar. Har även deltagit på samma mässor som Eskilstuna Logistik. Kommer även delta
på mässa i München. Conny har nyligen träffat mycket lokala företag för att lyssna in.
Henrik Silfverstolpe – Sportamore: Lagerchef på Sportamore. Höll presentation om Sportamore.
Sandra Ekstedt – Region Västmanland: Pluggar på Örebro Universitet och är praktikant på Region
Västmanland hos Jessica.
Karin Widén – Västerås stad: Karin har tagit över Patrizias tjänst i somras. Arbetar med
infrastrukturfrågor på Västerås stad bl.a. med Västerås hamn. Karin har tidigare arbetat med
kollektivtrafikfrågor.
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2. Sportamore – Om företaget samt genomgång av deras etablering och logistik
Henrik Silfverstolpe, lagerchef på Sportamore berätta om deras snabba tillväxt, etablering
i Eskilstuna och om deras logistik.
Sportamore är en renodlad e-handlare, de har inte en enda butik. De är en aktör som
levererar sport och sportmode. De ser sig själva som ett servicebolag. De var först ut med
att erbjuda fri frakt och fri retur. 30 % av alla orders som går ut kommer tillbaka, dock
inte alla produkter. Sportamore har prisgaranti.
Företaget grundades 2009, är idag den största e-handlaren inom sport i Norden.
Huvudkontor är kvar i Stockholm där de hade sitt första lager. Idag har de lager i
Eskilstuna.
Sportamores typiska kund är en kvinna i 35 års ålder som handlar sportmode och
sportprodukter åt hela sin familj. Black Friday ökar orderingång med mer än 10 gånger
mot en vanlig dag. Även Cyber Monday ökar antalet ordar enormt.
De valde Eskilstuna för att det är en strategisk bra plats för att leverera ut till hela
Norden. De når 3 miljoner kunder inom 120 km från Eskilstuna. Fastigheten i
logistikparken är på 23 000 m2. De har ca 300 leverantörer. Sportamore jobbar mycket
med automation för plockning av order. De använder sig av Autostores lösning, så fort
den var installerad insåg de att de behövde bygga ut lösningen då den var för liten direkt
från start. Automationslösningen ökade deras plockhastighet med 4 gånger.
Ca 27 personer arbetar per skift och det är två skift per dag. Det är även ett skift på
helgdagarna med ca 20 personer.
Utmaningar just nu är att bygga ut Autostore ytterligare och få den att fungera bra.
Löpande är att erbjuda sin kunder en tjänst som är starkare än konkurrenter samt att
förbättra lönsamheten på produkterna m.m.
3. Infrastruktur i Västmanland mot Eskilstuna
Järnväg, Sala – Oxelösund Västerås – Eskilstuna: Nu har Trafikverket tittat på olika
åtgärder som möjliggör kapacitetsökning på denna sträcka. Målet är att ha en turtäthet
på 20 minuter och en restid på 25 minuter. Kapacitet för gods kommer även att öka.
Järnväg, Mälarbanan, Västerås – Stockholm: Pågår mycket arbete runt Sthlm på
Mälarbanan. Restidsmål på sträckan Västerås – Sthlm ligger på 45 minuter. När 4 spår
är byggt utanför spånga, då kommer man nå restidsmålet på direkttrafik.
Väg, E18 Köping – Västjädra, preliminär byggstart 2022: Dagligen trafikstörning på
denna sträcka för att trafiken är betydligt större än vad 2+1 är gjort för. Det ligger i plan
att åtgärda detta med byggstart 2022 eller kanske tom tidigare.
Väg 56 Kvicksund – Västjädra, preliminär byggstart 2020: En del som kallas Räta linjen.
Tanken är att skapa tillgänglighet för godstrafik. Mötesseparering ska bygga längs
sträckan.
Väg 56 Sala – Heby preliminär byggstart 202?: Oklart när byggstart sker, ambition är att
få in detta i plan så fort som möjlighet mellan 2020 – 2025.
4. Mälardalstrafik AB
Per Idesten berättade om Mälardalstrafiks (tidigare MÄLAB) uppdrag är att förbättra
möjligheterna till pendling och övrigt resande i Mälardalen. Det är ett samarbete mellan
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Stockholms läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet,
Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland. De
äger och samfinansierar Mälardalstrafik AB. I Eskilstuna har en ny tåg depå byggts för att
serva Mälardalstrafiks 33 nya tåg. ILA nätverket avsluta nätverksträffen med ett
studiebesök på tågdepån som är helt nybyggd. Per tillsammans med Niclas som var
projektledare för bygget höll i studiebesöket.
5. Eskilstuna Logistik & Etablering
Claes Sörman börja med att hälsa alla välkomna till Eskilstuna. Tidigare träffar i ILA
nätverket har alltid varit i Västmanland och nätverket har sen 2016 haft en stående
inbjudan till Eskilstuna.
I januari 2016 bildades Eskilstuna Logistik och Etablering AB som tidigare var en enhet
inom kommunen. Syftet var att skapa ett renodlat säljbolag för att sälja marken i
logistikparken. Bolaget består av en grupp om 8 personer med blandade kompetenser.
Själva logistikparken består av +400 hektar. Bolaget har även ett förvaltningsansvar för
Eskilstuna Flygplats, Eskilstuna Kombiterminal samt ett antal fastigheter som bolaget
tagit över av kommunen. Operatören av kombiterminalen är m4. Affärsutveckling och
försäljning är bolagets huvudfokus. De mäts på hur många arbetstillfällen de lyckas
skapa.
En trend är att logistik och trafik flyttas från Stockholm till Eskilstuna. Man hoppas att
bl.a. mer lokförare kommer verka från Eskilstuna. Finns målsättningar att få till en
lokförarutbildning här även. Kombiterminalen i Eskilstuna stod färdig 2010 och står i
Folkesta. Den står i Folkesta för att lokalisering är perfekt ur ett järnvägsperspektiv där
både norr och söderut.
Många nya etableringar är på gång till Eskilstuna logistikpark. Bl.a. Amazon Web S.,
Rockwoll, Frode Larsen, DHL m.fl. Mycket spännande händer framöver. De håller nu på
att titta på ett nytt område för logistiketableringar eftersom nu börjar parken bli full.
Närmare 1 000 personer har fått nytt jobb på grund av alla etableringar. Till detta
kommer arbetstillfällen vid byggnation.
6. Kalender
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 &
Karin Widén - Västerås stad
Nätverket finansieras av nätverkets deltagande företag, Västerås stad, Köpings kommun, Region
Västmanland samt Handelskammaren Mälardalen.
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