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stadsledningskontoret i Västerås stad har i uppdrag att ta fram "Västerås program 
för trafikslagsövergripande godsinfrastruktur". En remissutgåva har tagits fram och 
sänts ut på en bred remiss till kommuner, myndigheter, organisationer, kluster, 
företag och näringsidkare. 

Programmets övergripande syfta är att visa hur Västerås avser att möta den 
nuvarande och framtida utmaningen att hantera det gods som behöver tranporteras 
samt hur Västerås vill främja en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att arbeta 
med detta kan vi även stärka stadens attraktivitet och konkurrenskraft som 
logistikort och regioncentrum där näringslivet ser det som en självklarhet att 
utvecklas och investera- en nod som attraherar nya flöden och aktörer. 

Programmet är ett verktyg för Västerås att genom aktiva åtgärder, vad gäller 
infrastruktursatsningar och näringslivsplanering22, bidra till regionalt- och 
nationellt hållbara och trafikslagsövergripande godstransporter. 

Genom att transportera gods till, från och via Västerås kan kunder och brukare med 
Västerås som nod använda det mest effektiva och hållbara sättet att transportera sitt 
gods till dess geografiska målpunkt 

Programmet syftar till att Västerås kan erbjuda en mycket god tillgänglighet lokalt, 
interregionalt och internationellt Detta uppnås genom att Västerås är en nod där 
allt finns samlat i form av infrastruktur, samarbetet och hoplänkade system som gör 
att godsets hela resa kan beaktas. 

l kapitel1.3 Regionala samarbeten redovisas ett flertal samarbeten över kommun 
och länsgränser. Några av de som nämnts är Mälardalsrådet och En Bättre Sists
samarbetet och Räta linjen (RV 56). 

l kapitel1.4 Godstråk, noder, terminaler i storregionen redovisas att 
l storregionen finns tre av Sveriges tio så kallade basflygplatser, Stockholm-Arlanda, 
Stockholm-Bromma och Visby flygplats. Regionen har också flygplatser som drivs i 
kommunal eller privat regi, varav de största är Örebro, Västerås, Skavsta, Norrköping 
och Linköping. 
l storregionen finns sju hamnar- Stockholmshamnar, Södertälje hamn, Harghs hamn, 
Mälarhamnar, Norrköpings hamn, Gävle hamn och Oxelösunds hamn. Idag är hamnarna 
viktiga noder i regionen för flera transportslag. 
Regionen genomkorsas av flera nationellt utpekade järnvägar för gods- och 
persontransporter så som Västra stambanan, Södra stambanan, Ostkustbana n, 
Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergslagen. Regionen berörs även av många 
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viktiga banor som har sin start- och målpunkt inom eller i nära anslutning till regionen 
Dessa är Mälarbanan, Svealandsbana n, Stråket Sala-Oxelösund, Dalabanan, 
Bergslagspendeln och stångådalsbana n/ Tjustbana n. 
Många av de regionalt och nationellt mest betydelsefulla vägarna för transport av gods 
passerar genom regionen- europavägarna E4, E18, E20 och E22 samt de nationella 
riksvägarna väg 50, väg 56 och väg 70. 

Kommentarer; 

Sala kommun ser det som värdefullt att Programmet lyfter in de regionala perspektiven i 
godstransporterna. Sala kommun är en aktiv medlem i flera av dessa 
infrastrukturarbeten såsom i Dalabana n, Räta linjen (RV 56) och (RV 70). 

Dalabanan; Intresseföreningen Dalabanan består av kommuner, länsstyrelser och 
regionala organ som ligger utmed Dalabanans sträckning eller i nära anslutning till 
banan. Intresseföreningen ser som sin huvuduppgift att uthålligt och framgångsrikt 
verka för en positiv utveckling av Dalabanan på lång sikt. Syftet är att tydliggöra 
nuvarande problem och att definiera vilka insatser som krävs för att uppnå önskad 
förbättring. Dalabanan utgör en viktig förbindelse mellan Mälardalen och Dalarna där 

Sala utgör ett av naven. Sala kommun arbetar aktivt tillsammans med Trafikverket och 
Länsstyrelsen med en Åtgärdsvalstudie för att utreda förutsättningar för att lösa plan 
korsningar och resecentrum i Sala. 

Räta linjen (RV 56) och (RV 70); Vägstråket Räta Linjen, väg 56, mellan Norrköping och 
Gävle via Katrineholm, Eskilstuna, Västerås och Sala utgör en viktig del av det nationella 

stamvägnätet .. Intressenterna i detta vägstråk har under lång tid samarbetat under 
namnet Räta Linjen-gruppen. Väg 56 och väg 70 ingår i det nationella stamvägnätet och 
förbinder Norrlandskusten och Dalarna med Syd- och Mellansverige. Vägarna är viktiga 
för såväl pendlare och transportföretag som turister. Tidigare var vägen genom Sala en 

flaskhals med låg standard och dålig framkomlighet. 

Den nya vägen 56/70 mellan Brodd bo och Sär Kivsta har gett bättre framkomlighet och 

trafik- säkerhet samt en bättre miljö i Sala. Förbifart Sala öppnades för trafik i oktober 
2008. Den felande länken förbi Sala på väg 56 syd öst om Sala mellan Sär Kivsta- Norrby 
kvarstår dock att lösa. Som en konsekvens av att projektet inte genomfördes i sin helhet, 
belastas nu vägar inne i Sala tätort av mycket tung trafik, då körsträckan utefter den nya 

förbifarten är något längre än att som tidigare köra förbi Sala via Särskogslede n. Utefter 
vägarna i Sala tätort finns många bostäder som utsätts för buller, vibrationer, farligt 

gods och osäkra trafikmiljöer då den tunga trafiken väljer denna väg istället för den nya 
förbifarten. En Åtgärdsvalsstudie bör därför göras för väg 56 mellan Sär Kivsta- Norrby 
för att skapa en hållbar sträckning för riksväg 56. 

Anders Johansson 

Samhällsplanerare 
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1. Om programmet 

Programmet beskriver övergripande hur Västerås vill bidra till en regionalt och nationellt hållbar 

godstransportkedja där de olika trafikslagen samverkar i ett trafikslagsövergripande system genom 

att Västerås tänker globalt och agerar lokalt. Programmet tar även fasta i internationella utblickar för 

Västerås, Mälardalsregionens och Sveriges plats i Europa och världen. 

Programmets mål, indikatorer och strategier utgår bland annat från redan fattade inriktningsbeslut 

gällande väg, järnväg, insjöfart' och flygfrakt. 

Till programmet hör en Bilaga l "Mål-indikatorer-ansvar" som preciserar måluppföljning och 

uppföljningsansvar samt Bilaga 2 "strategierna och deras innebörd" som preciserar innebörden av 

strategierna. 

1,1 .HX.la<•n 

Målgruppen för programmet är dels koncernintern och dels extern. 

För koncernen ger programmet vägledning för tanke och handling när den hållbara staden planeras 

samt hur Västerås ska agerar lokalt utifrån ett regionalt, nationellt och globalt hållbarhetsperspektiv 

vad gäller godstranportinfrastruktur. 

Den externa målgruppen består av godstillverkare, transportörer, transportköpare och godsköpare 

samt övriga som på något sätt är inblandade i godsets tranportkedja. Den externa målgruppen får 

genom programmet kännedom om hur Västerås planerar den lokala godsinfrastrukturen utifrån ett 

regionalt och nationellt hållbarhetsperspektiv. 

1.2 

Tillsammans behöver vi möta den nuvarande och framtida utmaningen att hantera den mängd gods 

som behöver tranporteras samtidigt som vi når en långsiktigt hållbar utveckling. Prognosen för 

godsmängder som kommer att använda infrastruktursystemet pekar kraftigt uppåt. Ökningen beror 

dels på ökad konsumtion men beror i huvudsak på befolkningstillväxten. 

l Västerås finns tillgång till alla fyra transportslagen- väg, järnväg, sjö och flyg. Tillsammans med 

Västerås geografiska läget, 10 mil in i landet, och med det demografiska faktum att det inom en radie 

av 15 mil bor närmare halva Sveriges befolkning blir Västerås en mycket intressant nod för långsiktigt 

hållbara och trafikslagövergripande godstranporter-en unik plats som kan spela en viktig roll 

regionalt och nationellt. Med Västerås som utgångspunkt kan regionens och Sveriges konkurrenskraft 

öka genom att främja den viktiga exporten och importen. 

Västerås viktigaste konkurrensfördel med andra städer i inlandet är hamnen2
• Hamnen är i 

Trafikverkets kapacitetsutredning utpekad som "central insjö hamn" (P rop. 2012/13:25) och har av 

1 Insjöfart är det femte trafiks laget. De andra fYra är väg, flyg, järnväg och sjöfart. Insjöfart är den del av 
sjöfarten som lyder under regelverket fOr inre vattenvägar (lagstiftning kommer troligen under hösten 2014 ). I 
dokumentet används "sjöfart" som ett samlingsnamn för godstrafik på vatten och "insjöfart" för sjöfarten på 
Mälaren. 
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EU klassificerats som inlandshamn samt som TEN-T hamn'- Närheten till både stockhol m och 

inlandet gör det attraktivt att arbetspendla till och från Västerås samt skapar goda förutsättningar för 

företag att placera lager i Västerås där godstransporter kan konsolidiseras till Västerås för att sedan 

distribuera till slutkunder. 

Västerås regionens ~liJilvJ~Io·rt, centrumfor boende, 

transport av god.~. 

Omvärldsanalyser 

Den amerikanska organisationen Nationallntelligence Councils (NIC) omvärldsanalyser beskriver 

globala utvecklingstendenser på kortare och längre sikt. 

Globala trender 2014: 

• Ökade samhälleliga spänningar i Mellanöstern och Nordafrika 

• Ökade inkomstskillnader 

• Bestående strukturell arbetslöshet 

• Intensifierade cyberhot 

• Passivitet kring klimatförändringar 

• Minskat förtroende för ekonomiska inriktningar/riktlinjer 

• Brister i ledarskapets värderingar 

• Ökande medelklass i Asien 

• Mega-cilies ökar i betydelse 

Globala trender 2030: 

NIC beskriver även så kallade Megatrender 2030, trender som man är relativt säker på. 

• ;ndividens infly1ande. 

Medelklassen utvidgas i de flesta länder, vilket kan innebära förskjutningar i värderingar 

och medföra spänningar med avseende på religion, etnicitet och nationell identitet. 

Lågutbildad arbetskraft sätts under press, då arbetskraften i utvecklingsländerna ökar 

med en miljard. 

• Ökad urbanisering. 

En ökad inflyttning sker till växande centra, och urbaniseringsgraden bedöms öka tiil 

nästan 60 procent. Vissa länder, speciellt i Afrika söder om Sahara och i södra Asien 

kommer att ha en ung befolkning. Länder med äldre befolkning riskerar en nedgång i den 

ekonomiska tillväxten. 

• Makten sprids. 

Balansen mellan öst och väst med avseende på ekonomisk makt jämnas ut, och Asien 

beräknas gå om Nordamerika och Europa. Ökat inflytande från öst innebär också en mer 

mång-facetterad kultur och förändrade förhållningssätt. 

2 (PWC, 2012) 
3
Västerås är kategoriserade som TEN-T port (329 st i Europa). Hamnen är även från och med 2014 klassificerad 

som både Sea port och Inland port. 
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• Växande samband mellan energi, vatten och mat. 

Efterfrågan ökar på naturresurser. Behovet av livsmedel beräknas öka med 35 procent, 

och efterfrågan på energi med 50 procent de närmaste 15-20 åren. Nästan hälften av 

världens befolkning kommer att bo i områden med allvarlig vattenbrist. 

• stockholmsområdet i potentiellt stark tillväxtzon. 

På en europeisk och global nivå ingår södra Skandinavien, södra Finland och Baltstaterna 

i en potentiellt stark tillväxtzon, där stockholmsområdet är det starkaste 

storstadsområdet. 

Godssituationen idag 

l Östra Mellansverige finns landets största konsumtions- och produktionsmarknad och i regionen 

finns en stor del av landets Sverige- och Nordenlager. Mer gods transporteras till regionen än från 

regionen och godstransportsystemet är en del av de nationella godsflöden som i sin tur länkar till 

internationella system. 

De största godsmängderna transporteras på väg. Godsflödena i regionen är koncentrerade till ett 

fåtal starka stråk där godset på järnväg till den allra största delen kommer söderifrån och in mot 

Stockholm. Vägtransporterna sker på flera stråk i nord-sydlig riktning men E4/ Essingeleden 

dominerar. Det finns ett fåtal större järnvägsnoder medan det finns många lastbilsnoder. Regionen 

har också ett flertal hamnar som hanterar olika typer av gods men oavsett godshantering finns det en 

stor överkapacitet i hamnarna och i sjöfarten. 

stockhol m är regionens dominerande mål punkt. Förutom på E4:an kommer en stor del av 

transittransporterna via färjetrafiken. Norr och söder om stockhol m, i Reserberg och Årsta, finns 

stora terminaler för omlastning mellan järnväg- och vägtranporter. För näringslivets lagerhållning är 

trenden att den flyttar ut från Stockho!m till kranskommunerna samt kommunerna längs de starka 

godsstråken. 

Karakteristiskt för Östra Mellansverige gällande godsf!öden4
: 

• Mycket gods på väg- största flöden på europavägarna men även på andra viktiga vägar 

för regionen så som RV 50, 55, 56, 68 och 70. 

• För järnvägen är godsstråket genom Bergslagen störst. Därefter Västra stambanan och 

Södra stambanan söder om Katrineholm. 

• Bland hamnarna hanterar Oxelösund s hamn de största godsmängderna. 

• Örebro och Hallsberg är viktiga nav för gods på väg och järnväg. 

• Arlanda är internationellt sett en viktig nod för flygfrakt. 

• Hög andel transittransporte r' genom länen. 

• Råolja och mineraloljeprodukter är de största varugrupperna sett till antal ton som 

transporteras i och genom östra Mellansverige. 

Karakteristiskt för Västmanlands län gällande godsflöden6
: 

• Mycket transittransporter genom länet 

4 
( Godsflöden i Östra Mellansverige, 2013) 

5 Transit- gods med start och målpunkt utanför det egna länet. 
6 

( Godsflöden i Östra Mellansverige- delen Västmanlands län, 2013) 
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• Största vägflöden har E20, E18, väg 68 och längs väg 56 mellan Sala och E20. 

• På till exempel väg 70 norr om Sala och mindre vägar kring Köping går främst export och 

import. 

• Största järnvägsflöden har godsstråket genom Bergslagen. 

• Västerås/ Köping är ett viktigt logistikområde för länet 

Godssituationen i morgon 

Prognoser visar att efterfrågan på godstranporter ökar kraftigt och i östra Mellansverige ökar den 

snabbare än i riket som helhet. Detta beror på regionens snabba befolkningstillväxt. Enligt 

framskrivningarna ökar folkmängden i östra Mellansverige med 1,0-1,4 miljoner personer under 

perioden 2010·2050 7• Fram till 2030 är efterfrågeökningen upp emot 40% och fram till 2050 upp 

emot 70 %8
. Om inga åtgärder görs för att främja trafikslagsövergripande godstranporter kommer 

sjöfartens och järnvägens andelar att minska vilket innebär att den absolut största ökningen kommer 

att ske på vägen. Prognoser för lastbilens ökning visar på 37 %fram till 2030 och 67 %fram till 20509 

Prognosen för fraktflyget är en ökning om knappt 6% de närmsta åren. 

Ett redan hårt belastat väg- och järnvägsnät tillsammans med allt större miljökrav gör det angeläget 

att hitta nya rationella transportlösningar. En ökad befolkning kommer också att medföra ökad 

pendling och ökade bygg- och servicetransporter i regionen som konkurrerar om 

infrastruktursystemets kapacitet. Trafikverkets kapacitetsutredning pekar på att väg- och 

järnvägsnätet inte kommer att räcka till och att kapacitetsbristerna inte kommer att kunna byggas 

bort 

Vi står inför en framtid med ett stort antal utmaningar och i dem en viss mån av motstående 

utmaningar: 

• Godstrafiken ökar. 

• Det är konkurrens om infrastrukturens kapacitet och investeringsmedlen till 

infrastrukturen. 

• Kapaciteten på väg, flyg och sjöfart är tillräcklig utanför Stockholm. 

• En tillräcklig järnvägskapacitet för att järnvägen ska kunna ta hand om godsflödena 

kommer vi rimligen inte att få inom en överskådlig framtid. 

• Nationella och internationella klimatmåL 

• Konkurrens om marken. 

Västerås i Europa 

På en europeisk och global nivå ingår södra Skandinavien, södra Finland och Baltstaterna i en 

potentiellt stark tillväxtzon. stockholmsområdet är det starkaste storstadsområdet i denna zon. För 

att stockholmsområdet ska bli och fortsätta vara en stark tillväxtzon är det nödvändigt att utveckla 

infrastrukturen och åtgärda flaskhalsar i systemet. 

Europeiska kommissionen har antagit ett förslag till nyttstomnät som ska utgöra ryggraden för 

transporterna inom EU. TEN-T-stomnätet kompletteras med ett övergripande transportnät som 

ansluter till stamnätet på regional och nationell nivå. Underperioden 2014-2020 kommer projekt 

7 (RAPPORT 2013:8) 
8 (1SBN 978-91-8753-13-0) 
9 (Trafikverket, 2013) 
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finansierade av EU att inriktas på nio korridorer längs stamnätet så att felande länkar åtgärdas, 

flaskhalsar undanröjs och nätet blir effektivare. Sverige berörs av korridor nummer fem (care 

network Scandinavian-Mediterranean) som avser förbindelsen mellan Helsingfors-stockholm

Köpenhamn och vidare ner mot Italien. l första hand prioriteras finansieringar av järnvägsprojekt, 

men möjlighet kommer även att finnas att ansöka om EU-finansiering för andra trafikslag på 

stamnätet samt för åtgärder på det anslutande TEN-T-nätet. Syftet med det nya transportnätet är att 

det ska bidra till säkrare transporter och mindre trafikstörningar samt snabbare och smidigare resor. l 

stamnätet ska de viktigaste anslutningarna och knutpunkterna i TEN-T prioriteras för att fungera fullt 

ut 2030. 

Såväl stamnätet som det övergripande anslutande nätet omfattar väg, järnväg, flyg, inre vattenvägar 

och sjötransporter samt intermodala plattformar. 

Inom östra Mellansverige ingår de stora europavägarna, Godsstråket genom Bergslagen, 

Ostkustbana n, södra och västra stambanan inklusive Ostlänken, "Motorways of the Sea" i Östresjön 

samt de stora flygplasterna och hamnarna i det europeiska transportnätet. TEN-T. 

Målarhamnarna (Västerås och Köpings hamnar) anknyter till Nordiska triangeln och till den nya care 

network Scandinavian-Mediterranean corrida r och även till Botniska korridoren som ingår i EUs TEN

T Care Network. Mälaren är definierad som inre vattenväg i det nya TEN-T direktivet som gäller från 

2014-01-01 och Transportstyrelsen har regerings uppdrag att förbereda Sveriges anslutning till inre 

vattenvägsdirektivet (EC 2006/87). 

13 
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Samhällets kostnader för olika fraktalternativ 

De externa marginalkostnaderna för infrastrukturen (slitage och nedbrytning), trafiksäkerhet, C02-

utsläpp och luftföroreningar har i rapport från VTi10 studerats för fem internationella 

godstranportrelationer som har Sverige som start eller mål. Generelltät det externa kostnaderna 

högst för vägtransporter, följt av järnvägstransporter och lägst för sjötransporter. De externa 

kostnaderna skulle öka för väg och järnvägstranporter om kostnaderna för buller och trängsel 

inkluderades. 

1.3 samarbeten 
l stor- och närregionen finns ett flertal samarbeten över kommun och länsgränser. Samarbeten där 

Västerås som regionstad och geografiska placering är en nyckelspela re. De samarbeten som Västerås 

deltar i och som spänner över många regionplaneringsfrågor är (geografisk omfattning redovisas i 

Bild 1.3.1 neddn): 

• Mälardalsrådet och En Bättre Sits-sammarbetet11 

• ABCU-nätverket12 

• Nyckelstråket13 

• 4-Mälarstäder14 

• U-län15 

• Eskilstuna-Västerås16 

Det finns även viktiga samarbeten i sakfrågor där Västerås driver och deltar. Dessa är bland annat: 

• Räta linjen17 

• Mälarlogistik18 

• Mälarbanan19 

• Arosstråket'0 

10 VTI notat l O-20 13 
11 (Mälardalsrådet) (En Bättre Sits) 
12 Ett samarbete kring gemensamma frågor för AB-. C- och U-län rörande fYsisk planering i stråket stockholm
Västerås 
13 (Nyckelstråket) 
14 Ett samarbete mellan Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping kring gemensamma utvecklingsfrågor 
15 Nätverk och frågor inom länet ledda av VKL, Länsstyrelsen, Landstinget beroende på fråga och ansvar 
16 Samarbetet för bättre utbyte mellan städerna, bl a genom förbättrande förutsättningar för den sammanbindande 
infrastrukturen. 
17 (Räta Linjen) 
18 (Mälarlogistik) 
19 (Mälarbanan) 
20 Planering för ny järnvägsförbindelse mellan Västerås och Uppsala/Arlanda 
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L4 Godstråk, noder, terminaler i shlrrel'hm 

• Arasstråket 
8 Västerås-"EskHstJJna 

• 4 målarstäder 

8 Nyckelstråket 

l storregionen finns tre av Sveriges tio så kallade basflygplatser, Stockholm-Arlanda, Stockhoim

Bromma och Visby flygplats. Regionen har också flygplatser som drivs i kommunal eller privat regi, 

varav de största är Örebro, Västerås, Skavsta, Norrköping och Linköping. 

l storregionen finns sju hamnar- Stockholmshamnar, Södertälje hamn, Harghs hamn, Mälarhamnar, 

Norrköpings hamn, Gävle hamn och Oxelösunds hamn. Idag är hamnarna viktiga noder i regionen för 

flera transportslag. 

Regionen genomkorsas av flera nationellt utpekade järnvägar för gods- och persontransporter så 

som Västra stambanan, Södra stambanan, Ostkustbana n, Bergslagsbanan och Godsstråket genom 

Bergslagen. Regionen berörs även av många viktiga banor som har sin start- och målpunkt inom eller 

i nära anslutning till regionen Dessa är Mälarbanan, Svealandsbanan, stråket sala-Oxelösund, 

Dalabanan, Bergslagspendeln och Stångådalsbanan/ Tjustbanan. 

Många av de regionalt och nationellt mest betydelsefulla vägarna för transport av gods passerar 

genom regionen -europavägarna E4, E18, E20 och E22 samt de nationella riksvägarna väg 50, väg 56 

och väg 70. 
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l Stockholm är Årsta den viktigaste terminalen för gods på järnväg. Rosersberg kan få motsvarande 

roll för gods som ska till eller från området norr om Mälaren. Hallsberg är regionens största nav för 

godstransporter på järnväg. Godset på lastbil samlas på terminaler utspridda i regionen. 

·~--~---~ 
, Hallsberg \ -----

\ 
( ' l 
;~, 
' " 

Fyrstegsprincipen ska vara vägledande för all planering av transportsystemet, både vad gäller 

förvaltning och utveckling. Fyrstegsprincipen innebär ett förhållningssätt för att hitta den bästa 

åtgärden för att lösa en brist eller ett problem i transportsystemet. Tänkbara åtgärder för att hantera 

en brist analyseras i fyra steg enligt bild 1.5.1 nedan. 
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Tänk om 
Åtgärder som kan påverka behovet av transporter samt valet av transportsätt 
t ex godstranport till sjöss istället för med lastbil 

2. Optimera 
Åtgärder som medför ett mer effektivt nyttjande av den befintliga infrastrukturen 
t ex samordning av trans porte~ kombinera flera trafikslag 

3. Byggom 
Åtgärder som innebär begränsade ombyggnadsåtgärder 
t ex ombyggnad av befintlig väg till mötesfri väg, komplettering med mötesspår på järnväg, kompletteringar i 
landinfrastrukturen som kopplar mot sjöfart 

4. Byggnytt 
Åtgärder som innebär nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder 

B: id l. S.J 6verwiponrfe bild t>ver fyrs!egs,tJrirwipens fy m sreg 1<01/o: rrofikvPrket 

1.6 fWJgransrm 
Programmet omfattar inte handlingsplaner och strategier för respektive trafikslag eller hur koppling 

ska fungera. Till följd av detta program behöver därför ett antal fördjupningar där detta belyses mer 

detaljerat. Fördjupningarna tillsammans med detta program, som är överordnande, bildar en 

komplett och detaljerad bild över önskad utveckling och en total handlingsplan för att nå dit. 

Programmet avgränsas och omfattar inte de inomkommunala transporterna eller stadens 

varudistribution. Inte heller kommer persontrafiken beskrivas eller behandlas på annat sätt än att 

godstrafik och persontrafik bägge ska fungera, det ena får inte slå ut den andra om det inte är klart 

uttryckt att ett visst trafikslag eller sträcka särskilt ska prioriteras för det ena eller det andra. 

1.7 KflPI:lllncrtill Vision 2026 Simlen utan 
Kopplingen till Vision 2026 "Staden utan gränser" är tydlig. Ett väl underbyggt program för 

trafikslagövergripande infrastruktur främjar hållbara godstranporter och är en viktig pusselbit i att 

förverkliga visionen om att det inte längre finns några gränser. Västerås är en stad där människorna 

och tekniken bildar en framgångsrik symbios och tillsammans genom kreativa samarbeten skapar vi 

mervärden för den trafikslagsövergripande infrastrukturen för gods21
• Genom handlingskraft, 

öppenhet för nya ideer och kloka samverkansformer vad gäller hållbara godstranporter hamnar 

världen i Västerås och Västerås i världen. 

21 Beskrivs av Regeringen i sina direktiv till Trafikverket inför att upprätta åtgärdplan för infrastrukturen (Rskr. 
20121l3:ll9) 
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2. Syfte 

Programmets övergripande syfta är att visa hur Västerås avser att möta den nuvarande och framtida 

utmaningen att hantera det gods som behöver tranporteras samt hur Västerås vill främja en 

långsiktigt hållbar utveckling. Genom att arbeta med detta kan vi även stärka stadens attraktivitet 

och konkurrenskraft som logistikort och regioncentrum där näringslivet ser det som en självklarhet 

att utvecklas och investera- en nod som attraherar nya flöden och aktörer. 

Programmet är ett verktyg för Västerås att genom aktiva åtgärder, vad gäller infrastruktursatsningar 

och näringslivsplanering22
, bidra till regionalt- och nationellt hållbara och trafikslagsövergripande 

godstransporter. 

Genom att transportera gods till, från och via Västerås kan kunder och brukare med Västerås som 

nod använda det mest effektiva och hållbara sättet att transportera sitt gods till dess geografiska 

målpunkt. 

Programmet syftar till att Västerås kan erbjuda en mycket god tillgänglighet lokalt, interregionalt och 

internationellt. Detta uppnås genom att Västerås är en nod där ailt finns samlat i form av 

infrastruktur, samarbetet och hoplänkade system som gör att godsets hela resa kan beaktas. 

22 Hur Västerås översiktsplaner och detaljplaner tydligt visar förutsättningarna för olika verksamheter att etablera 
och vidareutvecklas samt hur Västerås avser att satsa på olika infrastrukturanläggningar. 
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3. Mål 

För att svara upp mot det övergripande målet i Vision 2026 om staden utan gränser och strategierna 

i Översiktsplan 2026 har programmet för trafikslagsövergripande godsinfrastruktur följande mål med 

tillhörande indikatorer. För måluppföljning är 2014 basår attjämföra mot. 

Till programmet hör en Bilaga 1 "Mål-indikatorer-ansvar" som preciserar måluppföljning och 

uppföljningsansvar. 

Mål l: 

En långsiktigt hållbar och trafikslagsövergripande godsinfrastruktur i Västerås. 

Indikator: 

1.1 Mängden gods som nyttjar insjöfart ska öka. 

1.2 Mängden gods som har målpunkt utanför kommunen och som nyttjar Västerås eller de 

samarbeten som Västerås har för en trafikslagövergripande transport ska öka. 

1.3 Andelen båtar som kommer tomma in respektive går tomma ut ur Västerås hamn ska minska. 

Mål2: 

Västerås är storregionens23 självklara godsnav som en internationellt och nationellt viktig nod för 

trafikslagövergripande godstranporter. 

Indikator: 

2.1 l Västerås hamnområde etablerar sig fler företag. 

2.2 Västerås har 2026 samarbete med närliggande kommuner och anläggningar med syfte att 

tillsammans vara nationellt och internationellt betydande logistikcentrum.24 

2.3 Västerås är 2020 utpekat i Nationell plan som central för fraktflyget. 

2.4 Västerås andel av fraktflyget ska öka. 

2.5 Västerås är 2026 Sveriges och nordens största aktör inom insjöfarten. 

23 storregion definieras som det område som har funktionsmässiga kopplingar. Följer inte kommun-, läns- eller 
andra juridiska gränser. 
24 De som köper eller på annat sätt nyttjar godstransporter kan alltid erbjudas den mest effektiva och hållbara 
transporten för den specifika godstypen till dess geografiska målpunkt. 
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Mål3: 

Tillsammans med närliggande kommuner erbjuder Västerås hållbara transportlösningar på både 

kort och lång sikt. 

Indikator: 

3.1 Västerås har år 2020 minst ett samarbete med utomkommunal anläggning. 

3.2 Västerås har 2026 samarbete med närliggande kommuner och anläggningar med syfte att 

tillsammans vara ett hållbart, nationellt och internationellt betydande logistikcentrum25 

3.3 Mängden gods som nyttjar Västerås eller de samarbeten som Västerås har för en 

trafikslagsövergripande transport ska öka. 

Mål4: 
l Västerås finns den tillgänglighet som näringslivet efterfrågar vad gäller transport av gods.26 

Indikator: 

4.1 Genom att använda Västerås som nod effektiviseras transporttiden och/eller tranportssträckan. 

4.2 Genom att använda Västerås som nod nås positiv effekt gällande ekonomiska-, miljö- och 

klimatmässiga hållbarhetsaspekter. 

4.3 Genom att använda Västerås som nod ökar tillförlitligheten för att godset når sin slutdestination 

i tid. 

4.4 Genom att använda Västerås som nod ökar enkelheten för att beställa en transport som 

använder fler än ett trafikslag. 

25 De som köper eller på annat sätt nyttjar godstransporter kan alltid erbjudas den mest effektiva och hållbara 
transporten för den specifika godstypen till dess geografiska målpunkt. 
26 Tillgänglighet för näringslivet är av näringslivet upplevd tillgänglighet. 
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4. strategier för att nå målen 

Möjligheten till trafikslagövergripande lösningar är det som gör Västerås och den kringliggande 

regionen unikt. Här finns Nordens största insjöhamn med kopplingar till Europa och världen, närhet 

till flera nationella vägar och järnvägar samt flygplats. l Västerås, med kringliggande region, 

möjliggörs i Västerås en nod för trafikslagsövergripande transporter där godsets "hela-resan

perspektiv" beaktas och förstärks genom kreativa samarbeten inom regionen. 

Till programmet hör en Bilaga 2 "strategierna och deras innebörd" som preciserar innebörden av 

strategierna. 

''riq cc/; jc,n'!CHJ For ott >Um!iiJkw1 rne/Jun l ro(-;, <fonen si< a fun~;cro behOv er d.-' hopp i rh ii:op v-'o !, ;'I:J:no/.'un, tJw;i'l Cioft\ '.om f:-akiu~ V!O 

j.'y(/ ar så Pli>'> r>k! dc! YPJ frc<!,!JS ned sj6 och j(irnvoq aU m,gun fJ-,ppfiilf) j(• n; Pmeiinn v·:>nii1)en r·r;r· Le h c':" _:fvqfmUnh <;or;,Vc'don eJ c; 

\Ii O VU (fil ,:J; i_ 

Gods behöver flyttas från väg och järnväg till sjöfart, men även från väg till järnväg för en hållbar och 

effektiv godshantering där hela transportsystemets sammanlagda kapacitet nyttjas effektivt och 

hållbart avseende transport av olika typer av gods. Den kapacitetsstarka sjöfarten behöver därför 

avlasta väg- och järnvägsnätet som idag har stora kapacitetsbegränsningar och som för vissa delar 

nått sitt absoluta tak för vad det klarar av att hantera. För att klara de klimat och miljömål som satts 

upp lokalt, regionalt, nationellt samt inom EU behöver vägtrafikens miljöbelastning minskas. 
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~yck,eltal~r l~stl<ap~~It~t .... 
l container T2Tiiu28 

........•.................. 
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l tåg 630: !ll ............... -~ 

ltåg750m 9 
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l lastbil, delad 
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idag_ 
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11 
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·""'·"'"··· ·h•>-'···· ·--··············· :· ... . . .. l vanligt fllrtl'g (ej insjö) t ex Maersk 5 500 container (Il 000 TEU) 
E!ll!lla 

Exe!llpel l: 
l Mälarmax 2018 ~ l 000 lastbilar ~ 22 tåg 

Exe!llpel2: 
l fartyg Emma= 5 500 lastbilar~ 120 tåg 

Bi! r! 4:2 Nyckettcri fOr atr \l' IDsikO()IJCiret för oM o trujl!:s!ag nvgct r-'; 'iledtiJDet cftr'YSOtn fiyqet i r, te hO! !l Cm'- et 1ntomers o:- i: lm k to l',,,, hdt 

ur1nan typ o v qoo5 

Västerås behöver arbeta såväl storregionalt som lokalt för att nå de uppsatta målen. Oaktat om 

nationella, regionala eller lokala infrastrukturarbeten direkt eller indirekt berör Västerås är det viktigt 

att vara medveten om att infrastrukturen är ett sammanlänkat system vilket gör att varje specifik 

åtgärd får en större systembetydelse. 

strategi: 

$ ArbEta trafikslagsövergripande mEd systemförståe/se. 

• storregionalt samarbete för att få till stånd de gemensamt prioriterande projekten. 

• Arbeta för en hållbar godsinfrastruktur dör prognoser används som ett verktyg för 

planeringen (inte som fakta om framtiden) och som leder mot de uppsatta klimatmålen. 

• Arbeta för en helhetssyn på infrastrukturen och trafikslagsövergripande lösningar genom 

kommunikation och kompetensutveckling hos godsöga re, transportörer och morgondagens 
logistikonsvarigo. 

för 

Järnväg 

Transport på järnväg är ur miljösynpunkt en hållbar transport. Kapaciteten på järnvägen är begränsad 

27 J dag är oftast en container 40 fot, vilket motsvarar 2 TEU. Mindre containers om 20 fot(! TEU) förekommer. 
28 TEU är en förkortning av Twenty-foot Equivalent U nit, vilket på svenska blir Tjugofotsekvivalenter. 
Detta är ett mått på hur många containrar med längd 20 fot (6, lO meter), bredd 8 fot (2,44 meter), höjd 8,6 fot 
(2,59 meter) ett fartyg/tåg eller lastbil kan lasta eller vilken volym som passerar igenom en logistiknod. 
29 Denna längd är idag bara möjlig på ett fåtal ställen och sträckor i Sverige 
30 En 40-fots och en 20-fots container vilket innebär maxlast på lastbilar enligt dagens regler. Utredningar pågår 
om att kunna öka lastbilens maxvikt 
31 Mälarprojektet som möjliggör för säkrare och mer tillgänglig Mälarrarled innebär att största båtstorlek kan öka 
i och med en större sluss i Södertälje. Mälarprojektet beräknas ha driftstart 2018. 
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och har för många sträckor slagit i kapacitetstaket vilket ger ökade transporttider och 

förseningsrisker. Bristande kapacitet är ett hinder för att kunna öka godstrafiken på järnvägen. 

Samtidigt som trycket på ökad godstrafik på järnväg är stort är det av stor betydelse för Västerås och 

regionen är att det gods som färdas på järnvägen inte stör persontrafiken. 

Idag går det stora mängder gods på järnväg som skulle kunna använda sjöfarten på sin 

transportsträcka. Genom en överflyttning av gods från järnväg till sjöfart skulle kapacitet kunna 

frigöras på järnvägen till förmån för det gods som lämpligast fraktas på järnväg beroende på sin art 

och målpunkt Ett frigörande av kapacitet på järnvägen skulle positivt påverka möjligheten till en 

ökad persontrafik. För att möjliggöra detta krävs bland annat att det finns bra järnvägsanslutningar 

till hamnen. 

Järnvägsnätet är statlig infrastruktur och kommunernas direkta påverkangrad är låg. Det är extra 

viktigt att Västerås engagerar sig i järnvägsobjekt som är storregional prioriterade och som har stor 

betydelse för Västerås utveckling och utbyte med sitt omland. De projekt som gynnar godstrafiken 

gynnar per automatik persontrafiken och vice versa. 

strategi: 

• En för Västerås och storregionen konkurrenskraftig jörnväg för gods- och persontrafik. 

Väg 

Transport på väg är ur miljösynpunkt inte en hållbar transport. Transportsektorn är en stor 

bidragande utsläppkälla av klimatstörande ämnen varav vägtransporterna är den i särklass största. l 

förhållande till järnväg och sjöfart fraktar en lastbil små mängder gods, vilket även gör 

transportsättet ytineffektivt. 

Utanför Stockholm har vägsystemet, med några få undantag. tillräcklig kapacitet. Dagens problem i 

vägsystemet är i stället brister i kvalitet som till exempel korsningar med hastighetsbegränsningar, 

backar med många avåkningar vintertid, brist på omledningsvägar vid olyckor och brist på säkra rast

och viiplatser för förare. Insatser för att stärka vägnätet bör koncentreras till trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på sträckor som är olycksdrabbade och/ eller saknar omledningsvägar. 

Väganslutningarna till och från Västerås har under senare år upprustats och fungerar idag relativt 

bra. Väganslutningarna till flygplatsen och hamnen är goda med närhet till E18 via väl anpassade 

anslutningsvägar. 

Vägsnätet är i stora delar statlig infrastruktur och i några delar regional infrastruktur. Kommunernas 

direkta påverkangrad är därför låg. 

strategi: 

• Trofiksäkra vägar i anslutning till Västerås som säkerställer möjligheterna till 

intermodolitet och därmed förenklor kombinationen ov vägtronsporter och järnväg/ 

flygfrakt/ insjöfart. 
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Insjöfart 

Över 90 procent av den svenska utrikeshandeln passerar genom hamnarna. Sjöfartsverket har ansvar 

för de allmänna farlederna fram till hamnområdesgränsen där hamnarna tar över ansvaret. 

Västerås hamn är Nordens största insjöhamn och har ett strategiskt läge vid en knutpunkt för olika 

transportslag i Sveriges största befolkningsregion och är i Trafikverkets Kapacitetsutredning (TrV 

2012:101) utsedd till central insjöhamn liksom den är utsedd till riksintresse för insjöfarten. 

Efter inträdet i EU är inte Sverige beroende av en nationell hub32 mot omvärlden utan kan ta in 

internationellt gods i flera hamnar. Den stora omlastningen från bland annat Asien sker idag i Europa 

för vidare transport till bland annat Sverige. Sjöfart längs Östersjökusten och i Mälartarleden kan 

med de rätta förutsättningarna vara ett komplement till sjötransporterna till och från Göteborgs 

hamn och därmed bidra till att frigöra kapacitet på väg- och järnvägsnätet i hela östra Mellansverige. 

Till Mälarhamnarna kommer idag gods direkt från hela Nordeuropa inklusive Ryssland och Baltikum 

samt även tili viss del från Medelhavsländerna. Containers som lastas om i Bremerhaven/Hamburg 

kan komrna från hela världen. Från Miilarharnnarna går containers till hela världen rnen framföralit 

till Storbritannien och övriga Europa. 

Sjöfart är ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsätt med stor kapacitet. Till skillnad mot väg 

och järnväg har sjöfarten ingen kapacitetsbrist Målarhamnarna är idag underutnyttjad och agerar 

endast på 40% av nuvarande miljötillstånd (en utökning i och med Målarprojektet är ej medräknad) 

vilket innebär att ca l av 10 båtar kommer tomma in till hamnarna och 9 av 10 båtar går tomma ut. 

Målarhamnarna utmärker Västmanland i det storregionala perspektivet. Västerås är medveten om 

att genom att utveckla hamnen, hamnområdet och dess influensområde har Västerås en möjlighet 

att vara Sveriges och kanske Nordens största aktör inom insjöfarten. Västerås medfinansierar 

slussutbyggnaden i södertälje inklusive farleden in till Västerås och Köpings hamnar (Mälarprojektet). 

Mälarprojektet33 innebär större tillgänglighet och säkerhet för insjöfarten på Mälaren samt möjlighet 

till utvecklad insjöfart både till Västerås och Köping. 

strategi: 

• Främja arbete med att skapa konkurrensneutralitet mellan trafiks/agen. 

• Synliggära fördelarna med sjöfarten i allmänhet och Mälarsjäfarten i synnerhet som en del 

i ett trafikslagsövergripande system. 

Flygfrakt 

Flygtransporter främjar handelsströmmar och handel genom att öppna upp för handel med varor 

som inte är möjliga att transportera långa sträckor via andra transportslag på grund av tidkritisk 

produktion. Flygfrakt motsvarar en liten del av den totalafraktvolymen (globalt 2 %), men en stor del 

av transportvärdet (globalt 35 %) och är därmed en viktig faktor för den globala ekonomin. Ungefär 

hälften av volymerna är planerad logistik medan den andra hälften är oplanerade akutsändningar. 

32 Hub =centrum, medelpunkt, nav. Vanligt begrepp inom sjöfarten för att beskriva en hamn av större betydelse. 
33 Projektmål: möjliggöra för att större båtar trafikerar Mälaren 2018. 

26 



Diarlen r 2013/403-KS 

Flygets miljöbelastning har minskat och fortsätter att minska i och med att flygplan och körsätt 

utvecklas till att dra mindre och mindre bränsle. Flygfraktens reella miljöbelastning är svårberäknad 

då en del gods går i rena fraktflyg av olika typer och annat gods transporteras i passageraflygplan. 

Arlanda flygplats har mest flygfrakt i Sverige men opererar trots det bara på ungefär halva sin 

kapacitet34
• Antalet rörelser på Arlanda förväntas öka långsamt och kapaciteten kommer att räcka 

under överskådlig tid oavsett om Bromma flygplats stängs innan det nuvarande avtalet går ut 2038. 

Prognosen för flygfrakten är en global tillväxt om 5,9% de kommande åren. Dock är branschen 

väldigt konjunkturkänslig, men den har en förmåga att snabbt anpassa sig. 

Västerås flygplats är landets femte största fraktflygplats och är med bland de av Trafikverket 

utpekade flygplatser som är av riksintresse för luftfarten "Behovet o v flygplotskapacitet för ott 

säkerstäl/o framtida utveckling av utrikestrafiken i Mälardalen motiverar att flygplatsen är ett 

utpekat riksintresse" Däremot är Västerås flygplats inte utpekad i Nationell transportplan för åren 

2014-25 som central för fraktflyget. l Västerås och Bergslagen finns mycket industri som tillverkar 

komponenter till anläggningar med mycket höga krav på drifttillgänglighet och snabb 

reservdelsförsörjning. God tillgång till fraktflyg är en viktig del i transportutbudet för att kunna 

motivera lokalisering av centrallager och liknande. Västerås flygplats är en av de största aktörerna i 

Sverige på detta område. Västerås flygplats opererar idag på cirka 40% av sin tillgängliga kapacitf't 

enligt gällande miljötillstånd. 

strategi: 

• Arbeta långsiktigt för flygplatsens möjligheter till en positiv utveckling. 

• Synliggöra fördelarna med storregionalt samordnad flygplatsstruktur. 

Terminalfunktion 

En terminalfunktion som kopplar samman trafikslagen genom omlastning är nödvändig för en 

fungerande transportkedja. Eftersom inget gods börjar eller slutar vid kaj är hamnarna viktiga noder i 

regionen för flera transportslag. Det finns flera större kombiterminaler i regionen, men det saknas 

idag tillförlitlig statistik om volymer. Godset på lastbil samlas på terminaler utspridda i regionen. 

Regionens kombiterminaler har idag överkapacitet. 

strategi: 

• Terminalfunktionen i Västerås ska vara en kommunicerande enhet som effektivt kopplar 
ihop trafikslagen så att alla som hanterar godset (tillverkare, transportör, godsägare) kan 

se hela resan och fä/ja sitt gods. 

34 Cirka hälften av all varuhandel som sker med flyg i Sverige går via Arlanda. Via Arlanda, Landvetter och 
Malmö Airport passerar omkring 95 % av det flugna godset till och från Sverige. 
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4.2 strategier fiir samverkan 
Det är många faktorer som Västerås inte kan besluta över som har stor betydelse och inverkan på 

möjligheterna till att skapa en struktur som fullt ut är trafikslagsövergripande. Detta gäller bland 

annat konkurrensneutralitet mellan trafikslagen via till exempel avgiftsstrukturerna, statliga 

utbyggnad av infrastruktur, regionala kompletteringar i infrastrukturen, införlivande av nya eller 

ändrade regelverk så som till exempel EUs definition och regler för inre vattenvägar samt andra 

nationellt och internationellt beslutade regler och krav. 

Det är viktigt att Västerås, Västmanland, Mälardalsregionen och hela östra Mellansverige drar åt 

samma håll vad gäller infrastrukturtrågoro Vi ska komplettera och stärka varandra utifrån 

gemensamma budskap. Programmet utgår från hur Västerås kan agera lokalt utifrån ett storregionalt 

perspektiv där godsets "hela-resan-perspektiv" beaktas. 

En annan faktor som främjar regional utveckling är tillgänglighet35
. För att tillgängligheten ska öka 

behöver transporterna kunna ske kostnadseffektivt, med ökad tiliförlitlighet och enkelhet för 

nyttjande av ett trafikslagsövergripande tranportssystem. En ökad tillgänglighet i form av en god 

infrastruktur kan leda till stora effekter om fysiska eller upplevda flaskhalsar försvinner. 

strategi: 

• Främja en trafikslagsövergripande godsinfrastruktur med Västerås som en regional 

nyckelspelare. 

• Västerås ska samspela med närliggande kommuner. 

• Regiontäckande åskådliggöra det totala infrastruktursystemets tillgängliga kapacitet. 

4.3 för samverkan med städer 
Vi ska nyttja den regionförstorande effekt som bra infrastruktur medför genom att se utvecklingen 

regionalt och globalt. Utifrån detta ska Västerås agera lokalt och i samverkan med andra städer och 

anläggningar i regionen. 

Det är viktigt att hitta former för strategiska samarbeten och identifiera gemensamma intressen med 

närliggande städer och anläggningar istället för att en konkurrens uppstår. 

Tillsammans med närliggande kommuner är det en möjlighet att erbjuda hållbara transportlösningar 

där sjötransport kombineras med landstranport som kombineras med luftburen transport där godset 

resa kan starta eller sluta, alternativt passera, var som helst i storregionen och ändå erbjudas det 

mest långsiktigt och kortsiktigt hållbara transportsättet. 

strategi: 

• Undersöka möjligheterna för och utveckla ett samarbete med närliggande kommuner 

och anläggningar!6 

35 Tillgänglighet= den lätthet med vilken utbud och aktiviteter i samhället kan nås för näringslivets behov. 
36 Genom till exempel en samverkan Västerås-Eskilstuna-Örebro/Hallsberg-Södertälje kan hela 
Mälardalsregionen täckas in. 

28 



Diarienr 2013/403-KS 

För att programmet ska få genomslagskraft såväl internt inom koncernen Västerås stad såväl som 

externt bland de som direkt eller indirekt påverkar hur gods tranporteras behöver stor vikt läggas på 

hur programmet kommuniceras både vad gäller budskap samt presentation och paketering. 

Programmet behöver kommuniceras särskilt, likväl som en del av Västerås totala erbjudande. stor 

fokus behöver läggas på syfte, budskap och paketering riktat till olika grupper. 

strategi: 

• Aktivt kommunicera programmet internt och externt. 

• Aktivt arbeta för att Västerås stads etableringsprocess uppfattas som lättförståelig. 

'L5 och 
Programmet beskriver övergripande hur Västerås avser att utvecklas för att trafikslagövergripande 

godshantering ska möjliggöras med Västerås som nod och går inte ner på djupet på de olika 

trafikslagen, kopplingar dem emellan eller på områden som berör inomkommunala transporter. Till 

följd av detta program behöver därför ett antal fördjupningar ske där olika områden belyses mer 

detaljerat avseende utveckling och strategier för utveckling. Dessa fördjupningar sker förslagvis som 

handlingsplaner eller fördjupningsstudier. 

För den statliga och regionala infrastrukturen i form av järnvägar och vägar ska inga kommunala 

handlingsplanef tas fram. Formen kring detta är åtgärdsvabstudier som kan initieras av såväl stat 

som kommun eller av företag/ organisation med flera. 

Handlingsplaner ska tas fram för följande områden: 

• Insjöfart inklusive terminalfunktion (se mer angående innehåll nedan). 

• Flygfrakt (se mer angående innehåll nedan). 

Under arbetet med programmet har följande områden uppmärksammats för behov av separata 

utredningar: 

• Inomkommunala transporter 

• Citylogistik 

• Varudistribution 
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!1ifd ·f-5_ 1 Lkhov och for;;J O 'J jordiupninqru 
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Handlingsplan avseende insjöfart och terminalfunktion 

Varu
distribution 

Inre 
logistik 

City
logistik 

Hamnen är en komplicerad apparat där hamnbassäng och kajer tillsammans med hamnytorna samt 

väg- och järnvägsanslutningar behöver fungera för en optimal hantering av gods. Kajer och ytor 

behöver ha en hå il barhet som klarar det gods som hanteras, hamnytorna behöver kunna användas 

effektivt och kopplingarna från/till hamnen fungera för gods att komma till och från hamnen via väg 

och järnväg. 

En handlingsplan med strategier för utveckling av Västerås hamn behöver tas fram 37
. 

Handlingsplanen ska minst omfatta: 

• Hur hamnområdet som helhet ska utvecklas med syfte att skapa gemensam syn mellan 

ägare och aktörer för att möta hamnens och industriområdets framtida behov och 

utnyttja dess potential. 

• Vad effektivt utnyttjande av tillgängliga ytor innebär- rätt sak på rätt plats och stegen 

för att nå dit. 

• Identifiera framtida markbehov som följer utvecklingspotentialen av Västerås 

hamnområde. 

• Investeringsmedelsfördelning mellan hamnområdets verksamhetsutöva re, samt stöd för 

eventuell externa finansiering för infrastruktursatsningar. 

37 Utvecklingsplan för Västerås hamnområde inklusive terminalfunktioner är 2014-03-24 under framtagande och 
planeras för politisk beredning senare under året. 
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• Fördjupad marknadsplan med åtgärder för att bearbeta marknaden för identifierande 

tjänster och produkter för utveckling av hamn och industriområde inklusive arbetet med 

varumärket Västerås Hamnområde. 

• Kostnadsuppskattning, investeringsbeslut, finansiering och avtal. 

• Utvecklingsplaner för Hockstaområdet. 

• Behov av terminalfunktioner samt utformning av dessa inklusive kopplingar mellan hamn 

och land infrastrukturen. 

Handlingsplan avseende flygfrakt 
Västerås flygplats har idag problem med sin lönsamhet och är underutnyttjad. Mycket fraktflyg går 

till och från Arlanda oavsett var logistikföretaget är geografiskt placerat. Det är sannolikt att de 

företag som ligger lokaliserade närmre Västerås än Arlanda ser över val av fraktflygplast när avtalen 

med Arlanda går ut. 

En handlingsplan med strategier för utveckling av Västerås flygplats behöver tas fram 38
. 

Handlingsplanen ska minst omfatta: 

• Tekniska och miljömässiga förutsättningar för olika typer av flyg 

• Nödvändiga och etappvisa investeringar för att upprätthålla och utöka kapaciteten. 

• Tänkbara förändringar i utbudet och dess möjliga effekter på trafikvolymer. 

• Förhållandet mellan Västerås och Eskilstuna, hur kan samverkan ske? 

• F!ygp!atsen koppling til! övrig infrastruktur. 

• Flygplatsens betydelse för näringslivet. 

• Ägandeform och finansiering. 

• Samverk;m rnelian fiygplilster i regionen. 

• Marknadsplan. 

38 En flygplatsutredning är 2014-03-24 i sin slutfas och planeras för politisk beredning senare under äret. 
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5. Styrande dokument 

5.1 E!l 

l EU:s vitbok "Den gemensamma transportpolitiken fram till 2020: Vägval inför framtiden" framgår 

att sjöfartens betydelse kommer och måste öka. Avlastning av järnvägs- och vägtransportnätet är 

nödvändig och innebär en utveckling mot mer sjöfart. Vitboken slår fast att hamnarnas betydelse för 

att åstadkomma en hållbar utveckling kommer att öka. 

EU2020-strategin39 

Effekterna av Västerås program för trafikslagsövergripande godsinfrastruktur kan i hög grad bidra till 

EU 2020-strategin genom att möjliggöra att långsiktigt hållbart och klimatsmart möta upp 

utmaningen med den stora ökningen av gods på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

• Smart tillväxt 

säkerställa en fremtida logistik där trafikslagsövergripande lösningar ligger i framkant i 

synnerhet vad gäller att nyttja Västerås hamn. 

• Hållbar tillväxt 

Skapa möjligheter för en C02-snål transportkedja som resurseffektivt och 

konkurrenskraftigt tillgodoser godshanteringen från loka! till global nivå. 

• Tillväxt för alla 

På sikt bidrar programmet till ökade logistiska förutsättningar för hela 

Mälardalsregionen. Det ökar förutsättningar för tillväxten generellt såvällokalt som 

regionalt och nationellt samt internationellt men också tvärsektoriellt genom medverkan 

från offentlig och privat sektor samt från lärosäten. 

Inre vattenvägar 

Sverige är den enda av kuststaterna i EU som inte infört EU:s direktiv om inre vattenvägar, IWW. 

Enligt regeringens handlingsplan ska direktivet införas i svensk lag senast l september 2014. 

Svaveldirektivet kan leda till minskade sjötransporter 

Den l januari 2015 träder EU:s svaveldirektiv i kraft som innebär kraftigt reducerade utsläpp av 

svavel från sjöfarten. Den kortsiktiga lösningen innebär ökade kostnader för sjötransport inom SECA

området. På sikt kan dock de skärpta kraven leda till teknisk utveckling och sänkta kostnader, samt 

gynnande av svensk sjöfartsnäring. Branschen rustar sig för att möta kraven, men befarar att 

transporterna på sjö kan komma att minska på bekostnad av ökade transporter på det redan hårt 

belastade väg- och järnvägsnätet. 

5.2 och direktiv 
Trafikverket har på regeringens uppdrag analyserat åtgärder för att öka kapacitet och effektivitet i 

transportsystemet. Kapacitetsutredningen (TrV 2012:101) har fokuserat på åtgärder och inriktningar 

som ger mer kapacitet, främjar effektiva övergångar mellan olika trafikslag och bidrar till en bättre 

användning av det befintliga transportsystemet. Trafikverket har tagit fram underlag för åren 2012-

2025 och med en utblick till år 2050. 

39 (EU) 
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Regeringens proposition40 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem anger att det 

övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa samhällsekonomisk effektivitet och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning. Specifikt anges i propositionen att vi behöver skapa: 

• Effektivare tranporter för näringslivet både vad gäller själva transporten och i hur 

transportsystemets kapacitet används. 

• Ett långsiktigt hållbart transportsystem utifrån att transporternas klimatpåverkan är en 

stor utmaning. 

• Ett system som bidrar till en optimal trafikslagsövergripande användning av 

transportinfrastrukturen genom åtgärder som påverkar efterfrågan och valet av 

tranportsätt. 

Regingens direktiv till Trafikverket för att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för 

utvecklingen av transportsystemet" förstärker särskilt att det trafikslagsövergripande synsättet är 

angeläget där ett väl fungerande transportsystem effektivt nyttjar alla transportslag och att 

transportalternativen ska vara effektiva och enkla att använda för transportköpa re. Direktiven gäller 

även för framtagande av länsplaner för den regionala transportinfrastrukturen. 

Direktiven anger att anslutande infrastruktur till hamnar, flygplatser och terminaler samt att 

trafikslagsövergripande lösningar särskilt ska beaktas. 

53 NationtB fö:r åren 2014-~2025 

Nationell- och regional åtgärdsplan är beslutad av Regeringen i april 201442
. l förslaget betonas vikten 

av att under den kommande 12-årsperioden vårda den infrastruktur vi har. Planen ska bidra till 

samhällsekonomisk effektivitet, internationellt konkurrenskraftig och långsiktigt hållbart 

transportsystem samt verka för att de transportpolitiska målen nås. 

5.4 för 20!4-2025 

Länsplanen för regional transportinfrastruktur43 har tagits fram med utgångspunkt i nationella, 

storregionala och regionala mål samt Västmanlands förutsättningar och transportsystemets funktion, 

brister och behov. Inriktningen för planen är att: 

• slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar. 

• Utveckla satsningen på infrastruktur för kollektivtrafik. 

• Utveckla satsningen på gång- och cykelåtgärder. 

• Utveckla satsningen på trafikslagsövergripande transportsystem. 

40 (Prop. 2012113:25) 
41 (Rskr. 2012113: 119) 
42 (Nationell transportplan 2014-2025) 
43 (Länstranportplan 2014-2025 fOr Västmanland) 
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5.5 inom EBS'''' 

En bättre sits är namnet på en bred och långsiktig process inom infrastruktur och transporter som 

pågått under flera år. Politikerna i regionen insåg redan 2003 behovet av samarbete och samordning 

av prioriteringar inom infrastruktur- och transportfrågorna med siktet inställt på 

infrastrukturpropositionen 2008 och nationell transportplan 2010-2021. Arbetet har växt fram som 

en stark och historiskt unik process mellan en stor grupp politiker från regionen med stöd av 

tjänstemän från länen och många samverkande organisationer. 

Ett nytt temaarbete har dragits igång med sikte på kommande transportplaner. Målet är en ny 

regional systemanalys 2016. För den temagrupp som jobbar med godsfrågor har följande mål och 

funktionskrav satts upp: 

Mål: 

• Rationella och kostandseffektiva godstransporter 

• Långsiktigt hållbara godstranporter 

• Bidra till regional tiilväxt 

Funktionskrav: 

• Ökad kapacitet. 

• Tillförlitliga system. 

• Utnyttja sjöfartens kapacitet. 

• Tillräcklig kapacitet inom östra Mellansverige. 

• Tillgänglighet till och från Stockholm. 

5.6 Vision 2026 om Vö<bw5i< 

"Nu är vi där. 
staden utan 

Vi har nått fram till år 2026 på vår spännande resa in i framtiden. Från den första elektriska lampans 

sken, via innovationer, samverkan och handlingskraft- till staden utan gränser. Staden där 

människorna könner att allt ör möjligt. En stad att vara stolt över. En stad med människorna och 

tekniken i en framgångsrik symbios. 

Vi såg möjligheterna och vävde samman vår historia med framtiden. Vi tittade bakåt och förstod 

samtidigt den logiska fortsättningen framåt. Från skenet från den första elektriska lampan, via 

innovationer, samverkan och handlingskraft, till staden utan gränser. staden dör människorna känner 

att allt ör möjligt. En stad att vara stolt över. En stad med människan och tekniken i en framgångsrik 

symbios.)/ 

• Världsledande kunskap 

• Tillsammans för Västerås 

• Den Mälarnära staden 

• Västerås i världen- världen i Västerås 

• Handlingskraft och stolthet 

44 (En Bättre Sits) 
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för Västerås stad 2012-201545 

Syftet med den strategiska planen, som antogs av kommunfullmäktige 2011·11-10, är ~tt sätta upp 

mål som går i samma riktning som Vision 2026- staden utan gränser. Tre övergripande målområden 

avspeglas i den strategiska planen: 

• Kunskap i skolan, kreativitet och tillväxt för fler i arbetet 

• Samarbete och hållbar utveckling för en god livmiljö. 

• Delaktighet och möjligheter för alla i Västerås. 

För område 1 kan detta program främst kopplas mot att "Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv" 

då många företag är beroende av att logistiken fungerar och vill se en utveckling som stärker stadens 

attrakiivitet och konkurrenskraft som logistikort vilket är gynnsamt för företagandet 

För delområde 2 kan samtliga strategier kopplas till programmet: 

• l Västerås ska alla ha möjlighet till ett gott liv. 

• Västerås ska vara Sveriges bästa mi!jökommun. 

• Alla västeråsare ska ha tillgång till välmående vatten- och naturområden. 

För delområde 3 är kopplingen svagare men i och med att detta är ett program som vänder sig intern 

staden såväl som externt till medborgarna som ett svar på ett behov som identifieras såväl internt 

som externt finns ändå koplingen till delaktighet. 

5.8 ersiktc;p!;m 2026 

Med utgångspunkt i målen om ett hållbart och klimatsmart Västerås har strategier för en hållbar 

utveckling utformats i den kommuntäckande översiktsplanen46
• 

• Attraktiv regionstad 

• Kreativt näringsklimat 

Kulturliv ger staden karaktör 

Q Bosti:ider för a !la 

s Bygg staden inåt 

$ mötesplats för alla 

l(u!turarv och utveckling i samklang 

landslby;;d rn(:d star'ka serviePorter 

* Enkelt Jtt och 

"" l<oHt:"ktivtratikn~itet som rvPr>rrin 

• Hushål/o med naturresurserna 

Utav strategierna är det de som markerats med fetare stil som har direkt koppling till detta program. 

45 (Övergripande styrdokument) 
46 (Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050) 
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Västerås är en knutpunkt för kommunikationer och logistik. Det förutsätter en breddad och 

fördjupad samverkan i regionen och vi blir allt mer beroende av en större region. Möjligheterna till 

effektiva godstransporter är av mycket stor betydelse för människors valmöjligheter och näringslivets 

utveckling. En stark exportindustri och växande varuflöden i Mälardalen gör Västerås till en viktig 

knutpunkt. Läget och tillgången till samtliga transportslag ger förutsättningar för varuförsörjning av 

ett stort omland. Hackstaområdet utvecklas som logistikcentrum. Det övergripande vägnätet inom 

Hackstaområdet utvecklas för att förbättra förbindelserna till hamnen. 

Vi ska planera så att Västerås kan utvecklas i sin roll som attraktiv regionstad. Vårt transportsystem 

är en tillgång och en förutsättning för vårt samhälle som det ser ut idag samtidigt är det ett av de 

största hoten mot vår miljö och folkhälsa. Med klimatförändringarna i fokus så är det viktigare än 

någonsin att förutsättningarna för ett miljöanpassade godstransporter är de bästa. 

5.9 
Västerås stads närings!ivsprogram47 anger att staden ska utveckla och positionera sig såväl regionalt 

som nationellt och internationellt. Ett utbyggt och väl fungerande infrastrukturnät är en av 

grundförutsättningarna för ett starkt och expansivt näringsliv i Västerås. 

5.10 
För att Västerås ska bidra fullt ut till uppfyllandet av tvågradersmålet måste utsläppen av 

växthusgaser år 2050 att understiga ett ton koldioxidekvivalenter per invånare. För energi- och 

transportsektorn ska motsvarande utsläppsnivå understiga 0,8 ton koldioxidekvivalenter per 

invånare. Dessa utsläppsnivåer innebär en minskning med nära 90 procent per invånare jämfört med 

år 1990. l arbetet med klimatfrågan är det därför viktigt med samverkan mellan kommunen och 

andra aktörer i den offentliga sektorn, näringslivet och det civila samhället. 

Om alla åtgärdspaket i Klimatprogrammet får förväntat genomslag kommer Västerås till år 2020 

kommit en bra bit på vägen mot vision år 2050. De två till tre ton per invånare som kommer att 

återstå är dock inte helt enkla att hantera. För att klara dessa utsläppsminskningar kommer det att 

krävas krafttag både lokalt, regionalt och nationellt. Bland annat för att styra volymutvecklingen och 

hantera de tekniska utmaningar som finns i transportsektorn. Klimatprogrammet kan sägas 

möjliggöra, men kommer långt ifrån att säkerställa, att visionen för år 2050 kommer att kunna 

uppnås. 

5.11 !JCOgram, OCh nLHH>•o• 

Inom Västerås stad och koncernen Västerås finns, utöver de ovan nämnda, ett antal program, 

policys, riktlinjer och planer som är antagna eller på under framtagande. Detta program har 

utformats så att syftet med dessa inte motverkas. 

47 (Näringslivsprogram) 
48 (Kiimatprogram) 
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6. Källförteckning 
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http :/ /www. regi o no re bro .se/bia me ny /i n fra stru ktu r!ogi st i k/ gods!ogisti k/ go d s flo den iostra me! !a n sverige .4 .56Sccd 

51134f7c12cdd80002784.html 

Godsflöden i östra Mellansverige- delen Västmanlands län. (2013). Hämtat från 

http ://w w w. regi o no re bro .se/bia me ny /i nfras t r u k tu rlogi st i k/ go d slogist i k/ godsfloden i ost ra me l la n sv e r i ge .4. 56Sccd 

5113417c12cdd80002784.html 

En Bättre Sits. {u.d.). Hämtat från www.enbattresits.se 
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ISBN 978-91-8753-13-0. (u.d.). Godstranporter i östra Mellansverige 2010-2030-2050. KTH. 
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Mälarbanon. (u .d.). Hämtat från http:/ /www .trafikverket-se/Privat/Vagar -orh-jarnv~ga r /Sveriges-jarnvagsnot/Ma larba n a n/ 

Mälardalsrådet. (u.d.). Hämtat från www.malardalsradet.se 

Mälarlogistik. (u.d.). Hämtat från http://www.hande!skammarenmalardalen.se/ma!ardalen/index.asp?npageid=1032 

Nationell transportplan 2014-2025. (u.d.). Hämtat från http://www.nationellaplanen.se 

Nyckelstråk et. (u.d.). Hämtat från 

http :/ /www. regi o n o re bro .se/bia meny /i nfrastru ktu rlogisti k/ nye k e Ist ra k et. 4. 28e 17 de913 7 ef7 b9 3d8 la O. htm l 

Näringslivsprogram. (u.d.). Hämtat från 

http :/ /www. va st e ras .se/ p o! iti k de mokrati/ove rgri p a ndesty r do k u me n t/ progra m/Si do r l n a r i ngslivs p rogra m. a spx 

P rop. 2012/13:25. (u.d.).lnvesteringar för ettstyarkt och hållbart transportssytem. Näringsdepartementet 

PWC. (2012). Underlag till Västerås stads logistikstrateg i. 

RAPPORT 2013:8. (u.d.). Framskrivning av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige- Scenarier för kommunern och 

tätorter till år 2050. stockhalms läns landsting. 

Rskr. 2012/13:119. (u.d.). Uppdrag att to fram f6rslag till natione/f trafikslagsövergripande plan för utveckling av 

transportsystemet. .. Näringsdepa rtementet. 

Räta Linjen. (u.d.). Hämtat från http://ratalinjen.wordpress.com/ 

Trafikverket. (2013). Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Näringsdepartementet. 

Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050. (u.d.). Hämtat från 

http://www.vasteras.se/bobygga/stadsplanering/op2026/Sidor/op2026.aspx 

övergripande styrdokument. (u.d.). Hämtat från 

http :/f www. va steras .se/ po! iti k de mo k rat i/ ave r gr i p a n des ty r da k u m e n t/ Si do r f Overgrip a n d estyrda k u me nt.a s p x 

39 



Diarienr 2013/403-KS 

40 



iL h~' . l- in re 

För att svara upp mot det övergripande målet i Vision 2026 om Staden utan gränser och strategierna i översiktsplan 2026 har följande mål med tillhörande 

indikatorer. 

• stadsledningskontoret är ansvarigt för uppföljningen av programmet. För måluppföljning 2014. 

• Ansvaret för uppföljning av indikatorerna framgår av tabellerna nedan. 

• Den eller de som är ansvariga för indikatorerna är ansvariga för uppföljning av indikatorn. Detta innebär att ansvarig/a ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att nå indikatorn och därmed målen. Till hjälp finns strategierna och en förklaring av dess innebörd (se program och bilaga 2). 

Mängden gods som nyttjar Västerås 
eller de samarbeten som Västerås har 

som kommer tomma in 
• respektive går tomma ut ur Västerås 
: hamn ska minska. 

TEU/TON 

Målarhamnar AB 

~
··----~---··-····-----·-

ommentar[PS1]: Indikatoransvarig l 
a även sätta basårsvärdet l 

·--~~··-····------ ---· ·"-·-·----·--.. -·--· '" ·--···-··-·----- ·--.--~ 



:\! som c· n 

Indikator : : " '"'" " '2014 • U 

2.1 f l Västerås hamnområde etablerar sig Etablering Västerås AB Antal idag 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

i fler företag. Mälarhamnar AB 

Vasterås har 2026 samarbeten med · Etablering Vasterås AB Antal samarbeten 
närliggande kommuner och 
anläggningar med syfte att tillsammans 
vara en nationellt och internationellt 
betydande logistikcentrum. 

Mälarhamnar AB 
Västerås Flygplats AB 

vä5\erä5är ioio l.lt:()ek'aii f.iaiioneu " "" ~1·vä5ierä5"iiv!liliil\511a""""" plan som central för fraktflyget. , 

Västerås andel av fraktflyget ska öka. 

Västerås är 2026 Sveriges och nordens 
största aktör inom 

l 
·~·-·l"" ~-····~·•"'-~""""~'"~ ,.,,,.,.,,.,,"''""' '' 

Västerås flygplats AB 

Mälarhamnar AB 

'"'"'"~'""(''"w''~""-''''''~'" 

l Ja/nej 

l 
Andel nu av 

" fraktflyget i 

·----~·-~""-·~{ 

Kommentar [PS2]: Indikatoransvarig 
ska även sätta basårsvärdet 



··;,. i n s 

-~~ ~,"~!!~!~!?L--~--------""""""""""""~~--~~+~~varijl6rLndi~i~•~"--~~~~ii!!E=rl!Jii!!illilfui:=~~I<~_~n;~!i~i; ==== ===~=="·) 
3.1 j Västerås har år 2020 minst ett l Etablering Västerås AB J· Ja/nej 1 ! ! 

; samarbete med utomkommunal l Målarhamnar AB 1 l l 
: anläggning. l Västerås Flygplats AB l l 1 
''"''' '"""' " '"''"""""""'" ' "' """m' ''" •"""' ""'""'"\-."'""'""''"''"'"'~'"'"""""""""'"'""""""""'"'"'"'""~'""" '""' "'"'"""'"' '"'"""' ""'"" '"'" """'' --'"•-"'" """"""'> ''"""'~""""' ",,.,L,'"""" """'""""""'""""'"'"'"""'"'"'"" " "'""'"""'""'"'"'"" "'"-"""""' 

3.2 Västerås har 2026 samarbeten med Etablering Västerås AB Anta! samarbeten 
närliggande kommuner och Målarhamnar AB 
anläggningar med syfte att tillsammans · Västerås Flygplats AB 
vara ett hållbart, nationellt och 
internationellt betydande 
logisti 

Mäng 
eller d 
för en 
ska ök 

·--·.-

len gods som nyttjar 
e samarbeten som Västerås har 
trafikslagsövergripande transport 
a. 

Målarhamnar AB 
Västerås flygplaster AB 

( ···---·~··-·-""''"-' - -
Kommentar{PS3]~ Indikatoransvarig J 

Lska även 'iätta basårsvärdet 
.. ,._, __ ,, ........... ,_ .. , ........... ".--........ - ..... - ..... ~-~ .. ·-~·-··! 



4.1 

4.2 

4.3 

som 

.. ~ .. !~!!!~~.~~~ .............. :~:=.:.~.~.=.:.:::.=:= .. =.::: .. ;lii~iii!fi:.lli~fi~EEiii .... ;:!!sv!r1!lii2ICili?i!ili~!~i:==.!f2!!!m~nt~~~~····~···-~···~ 
• Genom att använda Västerås som nod 1 stadsledningskontoret i Resultat l Tillgänglighet för näringslivet är av i 

effektiviseras transporttiden och/eller 1 l en lätundersökning l • näringslivet upplevd tillgänglighet. i 
tranportssträckan. l i 1 l Måluppfyllese via indikatorerna följs i 

! l upp genom enkätundersökning i ' • • 
·~·"~"""'-"~""""'""' " .. L,n '"'"""""''"""'"""" ""'' '"~'-""'"""'""'"" '"""'"'"'"~J"~"'''"''" """""'"'"'~ "''"'"'" '"""'"""1 '"''- "'""'"""''"'""' '' '' ''" ,,,!!.~~!,~,~~~-~!:Y~,!~.~~:,,,._,,,_,,, '''"''"" "'""''"""'•-"'"' ""''"l 

Genom att använda Västerås som nod stadsledningskontoret Resultat 
nås positiv effekt gällande ekonomiska-, 
miljö- och klimatmässiga 
håiibarhetsaspekter. 
Genom att använda Västerås som nod 

; ökar tillf6rli!Iigheten f6r att godset når 
sin slutdestination i tid. 

Genom att använda Västeräs som 
ökar enkelheten för att beställa en 
transport som använder fler än ett 
trafiks! ag. 

stadsledningskontoret 

enlätundersökning · 
l 

Resultat 
enlätundersökning 
l 

enlätundcrsökning 
I 

rK;;.;;';;tar [PS4]"~"l;;d&;;~~;;~ris-~l 
l ska även sätta basårsvärdet 1 

··-~-- ··-·----·--·-·~···-----···>0·--·---' 



n ' 
' h deras in ebö 

strategierna och dess innebörd är en hjälp för att nå programmets mål. Det är var och en ansvar som arbetar direkt eller indirekt mot målen i programmet 

att följa strategierna. 

Generella 
1. Arbeta trafikslagsövergripande med systemförståelse 

2. storregionalt samarbete för att få till stånd de gemensamt 
prioriterande projekten. 

3. Arbeta fOr en hållbar godsinfrastmktnr där prognoser används 
som ett verktyg för planeringen (inte som fakta om framtiden) och 
som leder mot de uppsatta klimatmålen. 

4. Arbeta för en helhetssyn på infrastmkturen och 
trafikslagsövergripande lösningar genom kommunikation och 
kompetensutveckling hos godsägare, transportörer och 
morgondagenslogistikansvariga, 

Innebär att: 
• Aktivt arbete inom koncernen och extern för ökad förståelse för hur systemen 

hänger ihop och hur de påverkar varandra. Preciseras vidare i 
kommunikationsplaner. 

• lokalt i Västerås tillse att förutsättningar finns för en trafikslagsövergripande 
infrastruktur som gynnar såväl Västerås som den regionala som nationella 

• Engagemang i forum och grupperingar. 
• Vara delaktig i att ta fram förslag till planer som rör den nationella och regionala 

infrastrukturen. 

• Yttra sig över remisser som rör studier och planer för den nationella och regionala 
infrastrukturen. 

• Initiera och medverk~·--i "~~~·~·~·~-~,~~?.!~~~-~~-~~L9.':::.~~~Y~!,~~~,~.~.~Jy~~.~.: ............. ,~---~ _ 
• Föra fram resonemanget i relevanta sammahang inom och utom koncernen och 

regionen. 

• ... Att i \få~!erås, a,n11~nda p~ogn(lsers()lll V(!rk!Ygtörpl~~~rif!g: 
• Ta fram intern- och extern kommunikationsplan. 
• Samverka med näringslivet. 



för 
5. En för Västerås och storregionen konkurrenskraftig järnväg för • Hela systemnyttan av Citybanan ska tillgodogöras regionen. 

gods och persontrafik. • Minst dubbelspår runt Mälaren för att möjliggöra trafik i bägge riktningarna. 
• En robust, kapacitetsstark och effektiv Mälarbana. 
• En robust, kapacitetsstark och effektiv järnvägen genom Västerås inklusive gods-, 

ranger-och person bangård. 
• En attraktiv möjlighet för spårbunden trafik mellan Västerås och Uppsala/Arlanda. 
• En attraktiv möjlighet för spårbunden trafik mellan Västerås och Eskilstuna . 

. L ... • .. E.[!~ttr~~ti~~~jliJll>.,tfö~spå~~IJ~~~ntr~fikJ>å~.,~ll.;'l~gsp~!'~.!'ll), ___ _ 
6. Trafiksäkra vägar i anslutning till Västerås som säkerställer 

möjligheterna till intermodalitet och därmed förenklar 
kombinationen av vägtransporter och järnväg/ flygfrakt/ sjöfart. 

7. Främja arbete med att skapa konkurrensneutralitet mellan 
trafikslagen 

8. Synliggöra fördelarna med sjöfarten i allmänhet och 
Målarsjöfarten i synnerhet som en del i ett 
trafikslagsövergripande system 

9. Arbeta långsiktigt för flygplatsens möjligheter till en positiv 
utveckling, 

10. Synliggöra fördelarna med storregionalt samordnad 
flygplatsstruktur. 

11. Terminalfunktionen i Västerås ska vara en kommunicerande enhet 
som effektivt kopplar ihop trafikslagen så att alla som hanterar 
godset (tillverkare, transportör, godsägare) kan se hela resan och 
följa sitt gods. 

• Mötesfri riksväg 56 mellan Gävie och Norrköping. 
Kapaciteten för E18 genom Västerås säkerställs för en trafiksäker regional och 
lokal trafik inklusive anslutningarna mot riksväg 56 och 66 mot Sala. 

_E 1~. rn_ellan, \fäste rå_ s gc~_l(öpi_ng __ utv_e~kl_~s_til_l __ fl10_to.rv.~_gsstaf1_d_ar~.:....... ....... . 
Engagemang i sammanhang där Västerås kan vara med och påverka så att 
avgifter, skatter och andra beteendepåverkande styrmedel formas så att 
_trafikslagenfå_r_k_onkur_rens_neutralaförutsä!tningar, .. 
Aktivt delta, driva och engagera sig i arbete som främjar Målarsjöfarten både vad 
gäller fysisk planering såväl som andra förutsättningsskapande faktorer. 

• Ta fram handlingsplan för Västerås hamnområde. 

• Ta fram handlingsplan för Västerås flygplats. 

• Driva och delta l arbete som främjar storregionalt samordnade flygplatsstrukturer. 

• Terminalfunktionen ska belysas i handlingsplan för Västerås hamnområde. 



för samverkan: 
12. Främja en trafikslagsövergripande godsinfrastruktur med • Aktivt arbete inom koncernen och extern för ökad förståelse för hur systemen 

Västerås som en regional nyckelspelare. hänger ihop och hur de påverkar varandra. Preciseras vidare i 
kommunikationsplaner. 

13. Västerås ska samspela med närliggande kommuner. 

14. Regiontäckande åskådliggöra det totala infrastruktursystemets 
tillgängliga kapacitet. 

• lokalt i Västerås tillse att förutsättningar finns för en trafikslagsövergripande 
infrastruktur som gynnar såväl Västerås som den regionala som nationella 
godstransporten. 

• Engagemang i forum och grupperingar. 
• Vara delaktig i att ta fram förslag till planer som rör den nationella och 

regionala infrastrukturen. 
• Yttra sig över remisser som rör studier och planer för den nationella och 

regionala infrastrukturen. 
• Initiera och medverka i åtgärdsvalsstudier och systemanalyser. 

• . . :ra fr!'rf1 inteE~:()~h extern k()rf1rf1~~i~ati()nsplar), .. . ............ .. . ... . 
• Söka samarbetet med orter såsom Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, 

Ludvika, Köping, Arboga, Surahammar och Hallstahammar med flera kring 

.. logisti~frågor.oc.h.etalbl.•,rir>.g~r, .............................................................................................................................. . 
• Ta fram en regiontäckande digital eller analog kapacitetskarta. 



.. ~.t!:~.!!:.g.!.~E.!2E .. ~~.!!!~.'::!:!.~.':! ... !!:!.!:~!!.~!:!~g.~!!!~.1:!!!~.<::!: .•.•.......•. ~ ··-··············~···~················· •. !!!!!:.~.~.!:.~!!: .....•.•••..•.•..... ······~····~···· ···~············ ··········~·····• 
15. Undersöka möjligheterna för och utveckla samarbeten med närliggande \ • Samarbete med Eskilstunalogistik. l . . 

kommuner och anläggningar. l Västerås har flygplats och hamn. Eskilstuna har en modern och 
funktionell kombiterminat Tillsammans finns stora möjligheter för 
att kunna leverera helhetslösningar till kunderna. 

• Samarbete med södertälje samt övriga Ostkusthamnar i regionen. 
Sju hamnar inom östra Mellansverige har startat ett samarbete för 
att arbeta för utvecklad Östersjöfart- Stockholms hamnar, Harghs 
hamn, Oxelösundshamn, Södertälje hamn, Mälarhamnar, 
Norrköpings hamn och Gävle hamn. 

• Samarbetet med hamnarna i stockholmsområdet, ex Norvik. 
• Samarbete med Örebro/ Hallsberg. 
• Samarbete med andra närliggande kommuner och anläggningar i 

Västmanland och södra Dalarna. 
• Samarbete med Arlanda 

• Samarbete med Östersjöregionen samt Bremerhaven/Hamburg, 

':\nt\1/erpen oc~Rott(!r~a!ll, ... ..............•....... .. ........... ........ . ..................... . 



~t~l!:t~gi~!:,f~J: ~!?!!!!!!!!!!!~!!,!:!!!! ~~J!J:!!,SJ:~!!!!!!!!~,, ,,,,,,,,,, , ,,, ,, ~,,, ,~ , ,,~,1~!!!,!?~!:};!!!: ,, ,, '~'''' ,,,,,,,,, ,,~w'''''~'''-"''''''''~''''~' ,,,,,,, , 
16. Aktivt kommunicera programmet internt och externt. 1 • Ta fram koncernintern och extern kommunikationsplan. 

17. Aktivt arbeta för att Västerås stads etableringsprocess uppfattas som 
lättförståelig. 

• Ta fram koncernintern och extern kommunikationsplan. 
• Infrastrukturfrågorna ska vara en del av etableringsprocessen och 

nä r i ng s! ivsfråg orn a. 
• l Västerås finns den tillgänglighet som näringslivet efterfrågar vad 

gäller transport av gods. 
• Tillgänglighet för näringslivet är av näringslivet upplevd 

tillgänglighet. 
• Ta fram extern kommunikations~!~.~:. w 



VÄSTERÅS STAD 

Synpunkter på remissversion 

Program för trafikslagövergripande godsinfrastruktur 
Granskningsversion 140430 

I tabellen nedan anges kommentarer i den ordning de återfinns i rapporten. Då typen av kommentarer 

är allt ifrån så kallade redaktionella (stavfel, ordföljd eller liknande) till mer innehållsmässiga anges 

typ i andra kolumnen. Den sista kolumnen är avsedd for att återkoppling ska kunna ske kring hur 

kommentaren har hanterats. 



Exte remisslista program för 
trafikslagövergripande godstra 

A 
Atlas Copco Secoroc 
Agro Bizz 
Arboga 

Arve r 
ABB 

B 
Boliden 
Bergskraft Bergslagen 

Bombardier 

c 
Carbomax 

Celsa Steel 
Cementa 
Comital Skultuna 
Componenta Wirsbo 
Cronimet Fagersta 

Cemagro 

D 
DHL 

E 
Erikslundgruppen, 
Eskilstuna 

Eskilstuna Energi & Miljö 
EFO 

Hanna Eriksson 
Johan Hårleman 
Olle Ytterberg 
Göran Dahlen 
Göran Arver 
Ann-Marie Nystedt 
Anna-Karin Larsdotter 
Roger Lindau 
Thomas Skellingsted 

Gunilla Pöchhacker 
Stefan Sädbom 
Magnus Jonasson 

Ingrid Doyle 
Conny Hofvander 
Jamo Aspbäck 
Martin Ekstrand 
Håkan Trollvad 

Alf Sandberg 

Peter H ess lin 

Ted Söderholm 

UlfNilsson 

Benoit Dumont 
Charlotte Scgeutz 
Jenny Sundberg 

Johan Lövqvist, 
Pär Eriksson 
Jimmy Jansson 
Marit Finch Westin 

"""""""""""" "" 

hanna.eriksson@se.atlascopco.com 
jghanharleman(alglocalnet"net 
olle.ytterberg@arboga.se 
goran.dahlen(alarboga.se 
ggxan.arver@arvergruppen.se 

ilt!11:marLnysJeclt@se"a!:>.!Lc9.m 
anna-kariJ.lJ.w~dotteJ@'i.e-llcbb.f9..l1l 
r9$Llindau(tilse.abb.com 
thomas.skellingsted@se.abb.com 

johan.albertsson@boliden.com 
gunilla@bergskraft.se 
stefan"sacjQ.qm@]l.IT.g;;!<.r_aft"<;_e 
rnagnus.jonasson@se.transport.bombardier.com 

ingrid.doyle@carbomax.se 
coflJ:JLhofvl!.l!<kr@cili_Qollla.x~>e 
jamo.aspback@celsa-steelservice.com 
mm:Un&k~ran<:!@f.ementa.se 
hakan.trollvad@comital.se 

alf@cronimet.se 

lasse@godning.se 

p.be~lin.@..dhl.com 

'i.eJreight.tothetop@dhl.com 
ted.soderho lmlaldhl.com 
!ie&xQiel's.JolhS'(Q.p@ctbJ.com 
l11Lililsson(aldhl.com 
se.dg[JothetoJl@cl_hl.com 
be0oit.dumont@dhl.com 
charlotte .s c h<O ut<'@!.thL<O'lm 
jenny .sundberg@dhl .c om 

johan.lovqvist@erikslund.se 
par.eriksson@eskilstuna.se 
jimmy.jansson@eskilstuna.se 
.M.ill'it.fingh-westin(~sk-iJBuna.s~ 
kristimtJ?Jiath@.eskilstulli!o><; 
Ulf.Bjorklund@eem.se 
j o han. petrel i us@efo .se 



Enköping 

Europe:m Enterprise Network 
Christina Söderström-Nilsson 

Eskilstuna Logistik Bern! Arehäll 

F 
Fagersta Stainless 

Företagarna; 
Företagarna Mälardalen 

Fagersta 
Fagersta/ Norberg 

G 
GKN Driveline 

Göran Ek 
Hans Lindfors 
Peter Ovrin, 
Peter Germer 
Ulrika Oskarsson 
Stig Henriksson 
Anette Eriksson 

GenerPro Christian Widing 
Gnuiii Powertrain Kungsär 
Green Cargo 
Gröna korridorer Kenneth Wåhlberg, 

H 

anna.hallberg@enkoping.se 
isabell.l.eklund@enkoping.se 
info0>eiv.u.se 
christina0leiv.u.se 
bernt. arehall@kfast. se 

goran.ek@fagersta-stainless.se 
hans.lindfurs(a!fagersta-stainless.se 
peter.ovrin@jocus.se 
peter.germer@foretagarna.se 
ulrika.oskarsson@foretagarna.se 
stig.henriksson@fagersta.se 
anette.eriksson@tillvaxtgruppen.com 

christian. widing{a) generpro. com 

ledning@greencargo.com 
kennetJ·, walberg0ltrafikverket. se 

H&M Bo Ericsson, platsans\·arig, Vasagatan 13, 722 J 5 Västerås, 070-5217987 (använder inte mail) 
Heating Tech (Hallsta) 
Hästens 

Handelskammaren 
Hallstahammar 

I 
l CA 
JKEA 

lmerys 

Jan Ryde 
Carina Johansson 
Viveka Degerfeldt 
Catarina Pettersson 
Kent Sjöström 

Hans Bölling 
Mattias Johansson 
Henrik Tornerefelt 
Calle Adolphson 

lndesko Martin earring 
IL Recycling skinnskatteberg 

J 
J cm husen 

Järnvägsklustret 

K 
Karl Hedin 

Kolbäcks Återvinning 

Kemi ra 

Anne Petters<.;on 
Anders Werner 
Olle Huusko 
Monika Wingård 
Rolf Alm 

Peter Wigert 
Fredrik Nilsson 
Bo Holm 
Pär Granström 
Fredrik Eriksson 
Peter Qvarfordt 

Ulf Andersson 

jan.ryde@hastens.se 
carina. j or~an!>soll@hils!5'1ls.SJ' 
viveka@handelskammarenmalardalen.se 
catarina.pettersson@hallstahammar.se 
kent.sjostrom@hallstahammar.se 

hans.bolling@ica.se 
mattias.johansson8@ikea.com 
henrik.tomerefelt@ikea.com 
f.;tlle.adolphson(alimerys.cQm 
dominic.reis@imerys.com 
IPartin.carring(a)indesko.se 
sten-ira.olofsson@ilrecycling.com 

annc.pettersson@jernhuscn.se 
anders.wemer@jemhusen.se 
olle.huu~ko@if_mh.Qsen.se 
MQnika@nestor.se 
r.Qif.a!m(al_,;;.e..trilQSQQJ:lQ9JI!i;lardier.com 

pet er. wigert@abkarlhedin.se 
fredrik.nilsson@abkarlhedin.se 
bo.holm@abkarlhedin.se 
par.granstrom@abkarlhedin.se 
fredrik.eriksson@kolbacksatervinning.com 
Pl'cler.qv_ii[fQicti@kolt>.fl<::!z_s_ag,rvinJ1ing.com 
Clemens. Ravik@kemiracom 
1LtLQ9~ . .?Itd~~rss~:m@kemira.com 



Kungsär 

Köping 

L 
LEAX 

Lantmännen 
Landstinget 

Länsstyrelsen 

M 
Mark Develop Spedition 
MEAG 
Metso Minerals 
Mälarenergi 

Mälarplåt 
m4 gruppen AB 

Mälaragent 
Mark develop spedition AB 
Målarhamnar AB 

N 
Nordkalk 

NCC 

Norberg 
]'Jaturs]zygdsföreningen 

o 
Ovako 
Outokumpu 
OK-Q8 

R 
Ramnäs Bruk 

Ragnsells 
Ruukki 
Region Örebro 
Region Uppsala 
Region Sörmland 

Pelle Strengbom 
Bo Axelsson 
Elizabeth Samuelsson 
Camilla Nilsson 

Roger Berggren 
Thomas Wikman 

Mats Gunnarsson 
Anders Åkerström 
Ingemar Skogö 
Sofia Wallström 
Ulrika Nilsson 
Erica Löfqvist 

Mark Barnelius 
Mårten Bladh 
Jakob Vannfel t 
Kenneth Jönsson 
Jens Neren 
Niklas Gunnar 
Patrik Jansson 
Olle Åsberg 
Håkan Tångring 
Stefan Johansson 

Mark Barnelius 
Carola Alzcn 
Magnus Johansson 

Niklas Elm 

Göran Sandström 
Peter Knutsson 

Asa Eriksson 
Gunnar Ros"'e"'n~~~ 

Mats Jansson 
Marie-Louise Jannerlid 

Magnus Westher 
Tommy Karlslätt 
U l f Håkansson 

Fredrik Idevall 
Careline Quistberg 
Carina Jonhill Nord 
Fredrik Högberg, 

pelle.strengbom@kungsor.se 
bo.axelsson@kungsor.se 
elizabeth.salomonsson@koping.se 
camilla.nilsson@koping.se 

roger.berggren@leax.se 
thomas. wikman@leax.se 
Thomas.ruuth@lantmannen.com 
mats.gunnarsson@ltv.se 
anders.akerstrom@ltv.se 
ingemar.skogo@lansstyrelsen.se 
so fia. wallstrom@lansstyrelsen.se 
ulrika.u.nilsson@lanssl.)ll<,'lserr.se 
erica.lofqvist@lansstyrelsen.se 

info@markdevelop.se 
marten. bladh@meag.se 
jakob.vannfalt@metso.com 
kenneth.jonsson@malarenergi.se 
i<'ns.neren(å)malarenerzi_~e 

niklas.gunnar@malarenergi.se 
patrik@malarplat.se 

Olle.Asberg@m4.se 
b_a](a'lJ'lnJSri11E@m4.se 
stefan.johanssonialm4~e 
goran.lonn@malaragent.se 
mark@markdevelop.se 
caiola.alzcn@malarhllilln~r:se 

Magnus.johansson@malarhamnar.se 

nilsl,.elm(å)nordkalk.com 
susanne.ahlstromct@l@Ilordkalk.com 
goran.sandstrom@nordkalk.com 
peter.knutsson@ncc.se 
lars.roos@ncc.se 
asa.eriksson@norberg.se 
gurosen@g_mi<JLQQ.lll 

mats.jansson@ovako.com 
marie-louisejannerlid@outokumpu.com 
Tonny.Garnmelgaard@okq8.se 

magnus.westher@ramnas.com 
tommy.karlslatt@ramnas.com 
ulf.hakansson@ragnsell.se 

fredrik.idevall@regionorebro.se 
caroline.quistberg@regionuppsala.se 
.C:St.rina. i onhill.np_gl@g:_gion. sormland. se 
fredrik.hggberg@regi9JJ .. ~Onl11~nd.se 



s 
Sandvik 
Sandvik Mining & Consir (Köping) 
Sibelco Britt Fömegård Larsson 
Sibelco Forshammar 
Sibelco Västerås 
Stjärnfrakt Patrik Alkenius 
SystemAir Gerald Engström 
Stena Recycling 
Stora Enso/Kvarnsveden Fors 
Setra Group, skinnskatteberg 

SSAB 
SMA-tv1ineral 
Scandinavian Steel 
Svenska Foder 
Svensk Glasåtervinning 
Svenskt Näringsliv, 
Sala 

skinnskatteberg 

Surahammar 

Sjöfartsverket 
Södertälje 
Strängnäs (PS) 

SJ 

Schenker 

SWEDAVIA 

Kristi n Lahed, 
Per-Olov Rapp 
Annica Åkerblom 
Lars Andersson 
Jan Jäder 
Britt-Inger Fröberg 
Sabine Dahlstedt 
Johan Axiö 
Bengt Andersson 
Arne Rutgersson 
Lennart Nilsson 
Anders Larsson 
Jan Kyrk 

Stockholms läns landsting Börje W reden 

T 
Tibnor 

TransAras 
Tetra Chemicals 
Trafikverket 

TVG 
Terminalen i E-tuna 

Terminalen i Hallsberg 

Anders Sund 
Lex Tjäder 

Lotten Hermann 
Einar Schuch 
Linda Berntsen 
Elin Säfström 
Mikael Klingstedt 
Anette Eriksson 
Bern! Arehäll 
Roland Sanderg 
Mikael Jonsson 
Manuel Brandeborn 

britt.fornegard.Jarssoll@,<;Lbelc_o.com 
jan-willy.fyrsten@sibelco.com 
britt.fomegard.larsson@sibelco.com 
patrik.alkenius@stjarnfrakt.se 
gerald .engstrom@s ystemair .s~ 
stig-gunnar.guttke@stenarecycling.se 
peter.fallgen@storaenso.com 
kjell.eriksson@setragroup.com 

roger.lindgren2@ssab.com 
rickard.sjolund@smamineral.com 
witz@scandinaviansteel .se 
johan.nordenblad@svenskafoder.se 
tomas.hartman@glasatervinning.se 
kristin.lahed@svensktnaringsliv.sc 
per-olov.rapp@sala.se 
annica.akerblom@foretagarcentrum.se 
lars.andersson@skinnskatteberg.se 
jan.jader@skinnskatteberg.se 
brittinger.froberg@suraharnmar.se 
sabine.dahlstedt@surahammar.se 
jghan.axio(GJ~fartsverket.se 

bengt.andersson@sodertalje.se 
arne. nl!R"rs'?Qn@strAlW.as . ;;~ 
Lennart.Nilsson@strangnas.se 
anders.larsson@sj .se 
jan.kyrk@vasteras.se 
mats.Q),s;,gn(åldb..>_@_s:l!!<~r.com 

rnats.grundius(GJdbschenker.cm1l 
per .hu Ist -nielsen(q{_dbschenker. c om 

fredrik.jaresved(alswedavl._<!,§S' 
f.l;l"S. tapj)§r@S',YJ'.<ll>Yi.'LS.C 
borje.wreden@sll.se 

carl-johan. wahlgren@ti b nor .se 
And~r~~ S_1!r~4@tihD0r .. ~s-~ 
lex(åltransaros.se 
AJensberg@tetrachemicals.com 
lotten.herrman@lrafikverkel.se 
einar.Schuch@trafikverket.sc 
!i.!ldacb~mtsse!l@!rill.il<:Y~r.k~L~ 
<eli!l..,.safstrom@tr.afikv_s:rket.se 
mikael.klingstedt@trafikverket.se 
anette.eriksson.JVMtiUv.il1'.\grl,lpj)Qn.CQ..lll 
bernt@eskilstunalogistik.se 
roland(åles!<_ils1l'nalogistik.~ 

mil<~ill91!s..>_on@es.J9J_;;tun;l,s.<O. 

manu~_brandeboro.@eskilstuna""§.SZ 



Thor Shipping 
TNT 

u 
Uponor 

Uponor Hallsta 

v 
Volvo CE (E-luna) 
Volvo Powertrain 
Westinghouse 
Västerås Företagsförening; 
Västerås Citysam verkan, 
VAM i samverkan 

VKL 

WINNET 
VKT 

Västerås Flygplats 
Vafab 
Wwf 

y 
Y ara 

Å 
ÅF 

ö 
Örebro 

Eric Hjalmarsson 

Fredrixon, Gert 

Robin Carlsson 

Johan Halden, vd, 
Torbjörn Henningsen, 
Maria Fors, 
Mikael Bohman 
Kent Hahre 
Monika Eriksson-Bertilsson 
Håkan Johansson 
Charlotte Jansson 
Anne Pettersson 
Olle Huusko 
Anders Werner 
Mikael Nilsson 

Axel Wenblad 

Anders Dahlin 
Anders Larsson 

Staffan !sling 
Lena Baastad 
Eva Lilja 

tomi.hogman@logent.se 
eric.hjalmarsson@thorshiJmiD__g.se 
s te p hen .11 a y l o r@tnt. s e 

Gert.Fredrixon@uponor.com 

robin.carlsson@uponor.com 

rickayd.lundberg(i:i)volvo.com 
johan.halden@westinghouse.com 
torbjorn.henningson@vasterasforetagen.se 
maria.fors@vasterascity .com 
mikael.bohman@spavm.se 
kenthahre@gmail.com 
monika.eriksson-bertilsson@vkl.se 
hakan.johansson@vkl.se 
charlotte.jansson@softwareservice.se 
anJ"'J!-"ÄfLS.~Qn@jernbusen.se 
olle.huusko(a)jemhusen.sG 
anders. werner@jernhusen.se 
mikael. b .nilsson@vasteras.se 
carina.farm@vafabmiljo.se 
axel. wenblad@wwwf.s~ 
info@wwf.se 

rune.tronsdal@yara.com 
annikaJur1dberg@yara.com 
cathrine.hagstrom@yara.com 
fredrik.herko@yara.com 

anders.dahlin@afconsu!t.com 
anders.n.larsson@afconsult.com 

staffan.isling@orebro.se 
lena.baastad@orebro.se 
~va-.li]J1@0rebro.se 


