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Nätverksmöte för Infrastruktur och Logistikarenan (ILA)
Närvarande:
Per-Anders Thunell – AA Logistik
Gert Fredrixon – Uponor
Jessica Cedergren – Region Västmanland
Arnt Hjelm – IB Transport
Roger Blom – Ernst Express
Sören Pettersson – Mälarhamnar
Josef Kaya – Carbomax
Karin Widén – Västerås stad
Erik Hjalmarsson – Thor Shipping
Malin Strand – Fossilfritt Sverige
Thord Andersson – ÅF

Magnus Jonasson – Järnvägsklustret
Marie Karlberg – Mälarhamnar
Sandra Ekstedt – Region Västmanland
Jan Fjellman – Thor – Shipping
Björn Hasselgren – Trafikverket
Claes Sörman – Eskilstuna Logistik
Karin Widén – Västerås stad
Cecilia Byström - Västerås Marknad & Näringsliv AB
Claes Frösslund – DB Schenker
Conny Petrén – Västerås Marknad & Näringsliv AB
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 27 november hölls på Plaza i Västerås. Nätverksträffen började med en
gemensam lunch och därefter möte.
Thor-Björn startade mötet med att gå igenom eftermiddagens agenda och mötet fortsatte i vanlig
ordning med en runda runt bordet där alla deltagare presentera sig. Nätverket hade två inbjudna
talare på dagens möte, Malin Strand från Fossilfritt Sverige som berätta om vad det gör för att vi
ska nå klimatmålen samt Björn Hasselgren från Trafikverket som berätta om deras
elvägsprogram.

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.
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. Just nu arbetar de med att fylla lokalen med gods. Går riktigt bra
för AA.
Magnus Jonasson – Järnvägsklustret: Styrelseordf. Jobbar nu mycket med testspåret vid Tortuna
– Tillberga som är en gammal del av Mälarbanan. De hoppas få ihop intressenter nu under
hösten för att kunna bilda ett AB där man kan hålla tester och utbildningar.
Gert Fredrixon – Uponor: Arbetar med logistik och transporter. Uponor har en fabrik i Virsbo och
lager på Hacksta.
Marie Karlberg – Mälarhamnar: Jobbar som affärsutvecklare. Mälarhamnar rustar sig nu för
större volymer.
Jessica Cedergren – Region Västmanland: Jobbar med infrastrukturfrågor i alla transportslag.
Sandra Ekstedt – Region Västmanland: Pluggar på Örebro Universitet och är praktikant på Region
Västmanland hos Jessica.
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Arnt Hjelm – IB Transport: VD på IB. Involverade med många organisationer som deltog på
dagens nätverksmöte. Har dialog med Mälarhamnar om ett uppdrag på containertrafik som
tidigare gått ut via Göteborg. Kör bl.a. däck till AA m.m. Black Friday påverkar dem just nu.
Jan Fjellman – Thor – Shipping: Jobbar som affärsutvecklare och vart inom området sen 1979 i
Västerås. Specialiserat sig nu på större transporter.
Roger Blom – Ernst Express: VD på bolaget som är i Avesta. Bolaget ägs till stor del av m4
gruppen och Roger ersatte idag Jonas Lindblom, VD m4. Ernst Express är involverad i
elvägsprojektet i Gävleborg samt en aktör i Fossilfritt Sverige.
Björn Hasselgren – Trafikverket: Jobbar med planering, stora projekt. Just nu med fokus på
elvägar. Berätta på dagens möte om deras elvägsprogram.
Sören Pettersson – Mälarhamnar: Kommer från Köping. Sitter i Mälarhamnar styrelse och även
delägare i m4 gruppen. Bekräfta det Marie nämnde, Mälarhamnar rustar nu för att kunna ta emot
större volymer. För m4 gruppen är den stora utmaningen kompetensförsörjningen. Sören är även
involverad i Biogas Västra Mälardalen.
Claes Sörman – Eskilstuna Logistik: Jobbar i huvudsak med järnvägsfrågor i Eskilstuna och deras
kombiterminal. Hade ett ”alltime high” i oktober på kombiterminalen. Full fart på
etableringsfronten nu också.
Josef Kaya – Carbomax: Har hand om sjöfart och containerfrakter för Carbomax. De jobbar
mycket med Mälarhamnar och med m4 gruppen. Kollar med Mälarhamnar om externa lager för
tillfället. Fraktar 100 000 ton ut från Västerås.
Karin Widén – Västerås stad: Arbetar med infrastrukturfrågor på Västerås stad bl.a. med Västerås
hamn och Mälarporten.
Erik Hjalmarsson – Thor Shipping: VD på bolaget och har även bolaget Sun Line som bedriver linje
trafik. Har ett mycket intensivt år med hög omsättning men tjänar just nu inga pengar i någon
större utsträckning p.g.a. ökade kostnader på inlandstransporter samt ökade kostnader för
sjöfarten. Sjöfartsverket har ökat avgifter på både lots och farled och det ökas även igen 2019.
Jobbar nu med att få till ett ytterligare anlöp.
Cecilia Byström - Västerås Marknad & Näringsliv AB: Ny på jobbet och kommer jobba med
näringslivsfrågor.
Conny Petrén – Västerås Marknad & Näringsliv AB: Arbetar främst som chef för etableringar och
investeringar. Jobbar idag uppsökande med att få in etablering till Västerås. Deltagit på mässar i
Sverige och i München. Har fått nya kontakter och har haft ett intressant besök hittills som kan
bli något.
Malin Strand – Fossilfritt Sverige: Jobbar som projektledare och berätta om Fossilfritt Sveriges
arbete på dagens nätverksmöte.
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. E-handeln har satt nya rekord på deras anläggning i Hälla. 1 kolli per sekund går igenom
där.
Thord Andersson – ÅF Infrastructure: Tidigare projektledare i ILA nätverket och jobbar idag på ÅF.
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2. Malin Strand om Fossilfritt Sverige
Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ som togs inför klimatkonferensen 2015 i Paris eftersom
att Sverige gick ut och sa att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Initiativet var
ett sätt att även involvera näringslivet i detta och nätverket Fossilfritt Sverige skapades och man
tillsatte en nationell samordnare. Fossilfritt Sverige kan man fortfarande gå med i än idag och fler
och fler ansluter sig varje vecka. Att gå med innebär att man ställer sig bakom deras mål och får
en möjlighet att aktivera sig i Fossilfritt Sveriges arbete.
De har 4 mål - Nettonollutsläpp 2045, 100 % förnybar energi till 2040, 50 % energieffektivisering
till 2030, 70 % minskning av utsläpp från inrikes transport 2030.
Fossilfritt Sverige jobbar på olika sätt för att Sverige ska nå dessa mål. Bl.a. genom
rundabordssamtal och branschvisa färdplaner. Branschvisa färdplaner har kommit fram genom
rundabordssamtal med trafikslagsrepresentanter vilket även Fossilfritt Sverige gjorde en
debattartikelserie om. Fossilfritt Sverige har även mycket dialog med politiker inom området vilket
gjort att resultatet från deras dialog med näringslivet kom med i den nya godsstrategin.

3. Björn Hasselgren om Trafikverkets elvägsprogram
Björn berättade Trafikverkets elvägsprogram. De har idag två demo anläggningar där man testar
två olika tekniker. Demoanläggningen vid Arlanda testar en teknik som innebär att en elskena i
vägbanan driver och laddar fordonet under resan. Anläggningen vid Sandviken testar en teknik
som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor
i lastbilen. Anläggningen vid Sandviken kör Ernst Express som deltog med Roger Blom på dagens
nätverksmöte. Enligt Roger fungerar tekniken mycket bra.
En stor del av utvecklingen är affärsupplägget för den nya tekniken. Trafikverket bygger
vägbanan, elbolag och Svenska Kraftnätet tar hand om eldistribution och fordonstillverkare
måste tillverka nya fordon. Detta innebär att det är många ”stakeholders” och intressenter i
denna nya teknik. Programmet fortlöper till 2022 och Trafikverket tittar nu på en ytterligare
anläggning som eventuellt kan läggas i Örebro län.

4. Övriga synpunkter och kalender
Kom inspel att vi bör hitta gemensamma affärsmässiga mål under 2019 i nätverket. Detta
kommer tas upp i form av t.ex. en workshop på en nätverksträff första halvåret av 2019.
Kommande nätverksträffar är planerade enligt följande datum. ”Save the date” utskick går ut till
alla i nätverket. Kallelse och agenda för varje nätverksträff går ut ca 2-4 veckor innan
nätverksträffen.

19 februari
21 maj
24 september
26 november

kl. 13:00 – 16:00
kl. 13:00 – 16:00
kl. 13:00 – 16:00
kl. 12:00 – 15:00

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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