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Mälarhamnar ABs affärs- och marknadsstrategi beskriver vad som påverkar oss, vart vi är på väg och 

vilka strategier vi har för att utveckla vår verksamhet mot större volymer över kaj. Mälarhamnar ABs 

inriktning är att kunna hantera det gods som finns inom vårt upptagningsområde och som kan 

använda sjöfarten istället för landinfrastrukturen för den större delen av sin resa oaktat om det 

handlar om import/export eller inrikes transporter. På så sätt bidrar Mälarhamnar AB till hållbara 

transporter. Mälarhamnar AB är inte hela lösningen men ett viktigt bidrag på vägen. 

Att bidra till en hållbar utveckling är en del av Mälarhamnar ABs verksamhet. I vår strävan mot 

hållbarhet utgår vi från FNs 17 globala mål.  

 

 

Mälarhamnar ABs vision och affärsidé stödjer vår strävan mot hållbarhet; 

VISION 

Närmsta hamn är bästa hamn 

 

AFFÄRSIDÉ 

Genom att erbjuda värdeskapande och kvalitetsanpassade hamn-, terminal- och 

logistiktjänster medverkar Mälarhamnar AB till kostnadseffektiva och 

miljövänliga transport-och logistiklösningar för näringslivet i Mälardalen med 

omnejd. Vi bidrar därmed till att öka våra kunders konkurrenskraft. 
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Utifrån Vision och affärsidé har företagsmål och verksamhetspolicy arbetats fram; 

ÖVERGRIPANDE FÖRETAGSMÅL FÖR MÄLARHAMNAR AB 

NKI*: 90 % Kundnöjdhet 

Kunderna upplever att Mälarhamnar AB är aktiva, affärsmässiga och 

ansvarstagande 
*Nöjd Kund Index 

MMI*: Nå upp till 4,5 (av 5) i MMI-mätningarna 

Mälarhamnar AB har motiverade medarbetare och engagerade ledare och är en 

säker arbetsplats 
* Motiverad Medarbetar Index 

Resultat: Minst 5 % avkastning av totalt kapital 

Mälarhamnar AB har en god lönsamhet och tillväxt 

Volymer: Dubblering av flytande och fast bulk samt tredubbling av 

containervolymerna 

Jämfört med 2016 

Hållbarhet: Minimera klimatavtryck 

Mälarhamnar AB arbetar enligt FNs 17 globala mål för att bidra till en hållbar 

samhällsutveckling 

 

VERKSAMHETSPOLICY  

Verksamhetsutvecklingen i Mälarhamnar AB ska alltid ha sin utgångspunkt i 

kundens och intressenternas behov, krav och förväntningar. Vi skapar värde för 

våra kunder och involverar dem i att vara medskapande i att hitta förbättringar. 

Avgörande för hur vi lyckas få nöjdhet hos våra kunder är att våra medarbetare 

gör skillnad varje dag, är aktiva, ansvarstagande och motiverade till att 

tillsammans skapa resultat. www.malarhamnar.se  

 

 

 

 

 

 

http://www.malarhamnar.se/
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Med vision, affärside, verksamhetspolicy och företagsmål som grund har affärs- och 

marknadsstrategin tagits fram; 

AFFÄRS- OCH MARKNADSSTRATEGIN 

Förstärker vision, affärsidé, mål och verksamhetspolicy genom att visa 

omvärlden (befintliga och presumtiva kunder), närvärlden (ägare och styrelse) 

och invärlden (den egna organisationen) vilken som är Mälarhamnar ABs 

strategi för att vara Kundernas självklara samarbetsparter, ge Ägarnas trygghet 

och skapa stolta Medarbetarna 

 

SYFTET MED AFFÄRS- OCH MARKNADSSTRATEGIN 

Mälarhamnar AB använder företagets resurser på bästa tänkbara sätt för att… 

… nå uppsatta mål,  

… vidareutveckla konkurrensfördelar,  

… vårda och behålla befintliga kunder samt  

… attrahera nya kunder. 

 

Omvärlden påverkar oss 
Vad som sker nu är lätt att veta och vad som kommer att ske i morgon, nästa vecka och möjligen 

nästa år kan vi förutse. Vad som kommer att ske därefter, hur trender påverkar oss och hur 

omvärlden förändras kan vi bara gissa och anta. Resultatet baseras ofta på välgrundade antaganden, 

tro och hopp. Det vi vet säkert är att det vi tror om framtiden med stor sannolikhet är fel, men 

genom att anamma en utvecklingsvilja, förändringsmognad och flexibilitet kan vi genom att ständigt 

undersöka och analysera trender, teknik och omvärldspåverkan vara ett företag i framkant och möta 

kundernas och omvärldens behov och förvätningar. 

Mälarhamnar AB är ett marknadsorienterat företag som hela tiden undersöker 

och är nyfikna på vad som påverkar marknaden 

Utöver vad som nämns nedan kommer givetvis världsekonomin, utvecklingen av relationer mellan 

stormakter, länders medlemskap i EU samt företagens makro- och mikroekonomiska förutsättningar 

att påverka utvecklingen av sjöfarten och därmed även Mälarhamnar AB. 

Kapacitet, Klimat och Kompetens 

Framtidens transportutmaningar kan i många fall sammanfattas under rubrikerna klimat-, kapacitets 

och komptensutmaning. Transportindustrin kämpar med tillgång till arbetskraft inom sektorn 

’transporter på väg’. Klimatmålen anger en 70 % minskning av klimatpåverkande utsläpp till 2030 och 

en helt fossiloberoende fordonsflotta till 2045. Samtidigt är landinfrastrukturen hårt belastad. På 

samma vägar och järnvägar ska en allt mer ökande persontrafik samsas med en mycket stor ökning 
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av godstransportbehovet (70 % till 2040). Sjöfarten är inte hela lösningen, men en stor pusselbit på 

vägen. Redan idag halveras klimatutsläppen för varje ton gods per kilometer som lyfts från väg till 

sjö. Det krävs inte heller lika många chaufförer per fraktat godsmängd och ett fartyg rymmer 

betydligt mer än en lastbil. Dagens fartyg kan ta en last motvarande 300 lastbilar men drivs endast 

av motorer motsvarande 20 lastbilar. För pråmar gäller relationen att en pråm tar gods motsvarande 

30 lastbilar men drivs endast av motorer motsvarande tre lastbilar. 

Godsvolymer 

Volymerna flytande bulk kommer att öka in till Västerås beroende på att oljedepån Loudden-Bergh i 

Stockholm ska avvecklas. Även in till Köping kommer volymerna flytande bulk att öka i och med 

expandering av företag kopplade mot hamnen som tar in flytande bulk. 

Volymerna fast bulk är dels beroende av att nya verksamheter som genererar eller kräver volymer 

etableras i Mälarhamnar ABs upptagningsområde och dels att bron vid Hjulsta anpassas för att 

möjliggöra större fartyg. En annan påverkansfaktor för volymerna fast bulk är Mälarhamnar ABs 

befintliga kundsegment, här finns volymer som kan flyttas från landtrafiken till sjöfart.  

En ökning av containervolymer kan gå fort eller långsamt. Det finns stora volymer som idag går i 

container via tåg och lastbil. För att få dessa volymer krävs att avgiftssystemet för godstransporter 

på Mälaren får samma konkurrensförutsättningar som landtrafiken. Utveckling av pråmtrafik i 

Mälaren är en annan del som påverkar volymerna. Pråmtrafiken förutsätter att regelverket för inre 

vattenvägar införs fullt ut.  

Avgifterna och viljan 

Nationell transportplan, godsstrategier och politiska uttalanden uttrycker ett behov av att en större 

andel gods använder våra vattenvägar för att avlasta landinfrastrukturen, minska klimatutsläppen 

och minska sårbarheten. Sveriges hamnar står redo, vattenvägarna och kajerna finns, men det räcker 

inte att behov och vilja till större andel sjöfart uttrycks i tal och skrift. Regelverket måste anpassas till 

att sjöfart kan verka på transportmarknaden på samma konkurrensvikor som landtrafiken. Så länge 

sjöfarten inte kan konkurrera ekonomiskt med landtrafiken kommer inga stora överflyttningar ske. 

Här krävs ett regelverk med morot, piska och konkurrensneutralitet. Det finns anledning att tro* att 

en sådan förändring är på väg fram och bli den stora skillnaden för främst containertrafiken. 

Göra mer och kosta mindre 

Omvärlden ställer krav på effektivisering och optimering och förväntar sig att de får mer för samma 

eller till en mindre kostnad. Detta innebär att, liksom andra branscher, även hamnarna behöver 

utveckla tekniken samt göra mer och kosta mindre. Prisbilden för hamntjänster behöver stabiliseras 

och snarare minska än att öka. 

Ett femte trafikslag 

Pråmtrafiken är vattenvägens långtradare. Snabbt och smidigt transporterar de förnödenheter på 

Mälaren, i saltsjön och längs ostkustens hamnar. Det finns anledning att tro* att pråmtrafiken får 

status som ett eget trafikslag och kan lyfta transporter från land och komplettera sjöfarten genom 
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att trafikera Ostkusten, Mälaren och Saltsjön. I början av 2020-talet finns möjlighet för etablerad 

pråmtrafik. 

Miljömärkning 

Det finns ett flertal olika miljö och hållbarhetsmärkningar som produkter kan märkas med, men ingen 

som rör varans transport. ’Hållbar transport’ är nästa miljömärkning som en egen märkning eller 

som en del i en märkning av varans klimatavtryck. 

*Regeringen beslutade genom den nationella godstransportstrategin, som antogs i juni 2018, att en nationell samordnare för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart 

skulle utses. Samordnaren har tagit fram en handlingsplan, som presenterades i maj 2019, med 62 åtgärder för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart, ISBN: 978-

91-7725-464-5. 

 

Vart är vi på väg? 
Mälarhamnar AB är ett företag som med kajer i Västerås och Köping, Mälarhamnarna, där 

inkommande och avgående gods från fartyg, tåg och bil hanteras. Godset kommer som flytande och 

fast bulk, i container och som styckegods inklusive gods som kräver specialtransport på grund av 

storlek och vikt. Gods över kaj är Mälarhamnar ABs huvudsysselsättning och det är där de största 

volymer finns och ska finnas. Tåg och bil kompletterar sjöfarten och binder ihop land och sjö så att 

transporterna kan nå från dörr till dörr och ge kunderna möjlighet till den bästa totala lösningen. 

Mälarprojektet möjliggör för Mälarhamnarna att utvecklas i och med Mälarens tillgänglighet utökas 

för större fartyg. Projektets slutförande är beroende på när det finns en anpassad bro vid Hjulsta. 

MÄLARPROJEKTET 

Förbättrad sjösäkerhet och tillgänglighet i Mälaren genom att Södertälje sluss och 

kanal breddas och förlängs, farleden muddras och hamnarna anpassas. När detta, 

inklusive anpassad bro vid Hjulsta med större brospann, är på plats kan större och 

säkrare fartyg trafikera Mälaren.  

Dagens Mälarmax (största fartyg som kan trafikera Mälaren) har längd 123m, 

bredd 18m och djupgående 6,8m (123x18x6,8m). Med sluss, kanal, farled och 

hamnar (etapp 1) ökar Mälarmax till 144x22x7m och när en anpassad bro vid 

Hjulsta (etapp 2) är på plats blir Mälarmax 160x23x7m. 

Södertälje sluss och kanal har planerad driftsättning årsskiftet 2021/22. Farled och 

hamnar muddras under två säsonger och är klara årsskiftet 2022/23. Hjulstabron 

har ett möjligt drifttagande 2027 förutsatt att den kommer in som objekt i 

Nationell Transportplan 2022. 
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För att anpassa hamnarna till större volymer finns hamnlayouter framtagna för såväl Västerås som 

Köping. Dessa innebär ett mer effektivt utnyttjande av hamnytorna samtidigt som ytterligare 20 000 

kvm upplagsyta och 70 000 kvm magasinyta tillkommer. 

VÄSTERÅS 

I Västerås tillkommer 10 000 kvm magasinyta och 20 000 kvm upplagsyta vilket innebär en total av 

46 000 kvm magasin och 210 000 kvm upplagsyta med möjlighet till ytterligare magasin och upplag i 

nära anslutning till befintligt hamnområde. 

KÖPING 

I Köping tillkommer 10 000 kvm magasinyta och 50 000 kvm upplagsyta vilket innebär en total av 40 

000 kvm magasin och 160 000 kvm upplagsyta med möjlighet till ytterligare magasin och upplag i 

nära anslutning till befintligt hamnområde. 

Magasin och upplag byggs och anläggs kontinuerligt för att tillskapa yta samt ersätta magasin som 

nått sin tekniska livslängd. Tidplanen är upplagd för att antalet kvadratmeter magasin och upplagsyta 

stadigt ska öka. Stora investeringar görs och planeras för att anpassa maskin- och verktygsparken till 

en ännu mer säker och effektiv hantering. 

I hamnens direkta närhet, i såväl Västerås som Köping, finns mark för nya etableringar som möjliggör 

för fler att ta del av de fördelar som Mälarhamnarna kan erbjuda. 

Den närmsta tiden 

Redan 2020 kommer stora förbättringar att märkas i och med två nya magasin i Västerås och ett i 

Köping. Samtliga kajer i Västerås är renoverade och ytterligare upplagsytor finns i såväl Västerås som 

Köping. 

2022 är samtliga kajer i Köping renoverade och ytterligare magasin färdigställda i bägge hamnarna. 

2022 är även muddringsarbetena klara och hamnarna i Västerås och Köping har fått fullt djup. 

Utvecklingen i hamnarna fortgår med modernisering av gate och tillkomst av ytterligare magasin. 

Lite längre fram 

2027 har layouterna i de bägge hamnarna förverkligats i sina allra största delar. Layouterna medger 

ytterligare utveckling i och med beredskap genom utvecklingsplaner och planstöd för fortsatt 

utvecklingen i den takt som krävs för att hantera ökande volymer och kunders önskemål kring 

hantering och mellanlagring av gods. 

Vi fortsätter att vara en blandhamn och utvecklas i takt med att en omställning sker till att mer och 

mer gods går sjövägen. Det femte trafikslaget pråm har starka hamnar i Mälarhamnarna. 

Mälarhamnarna 2030 

Mälarhamnarna är Mellansveriges självklara godsnav som en del i ett transportnät där sjö och 

landtransporter samverkar för att minska godstransportbelastningen på landinfrastrukturen. 
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Mälarhamnarnas samverkan med resterande hamnar på Ostkusten leder till nya möjligheter där vi 

alla (kunder, hamnar och klimat) står som vinnare. Hamnlayouterna är förverkligade i sina helheter 

och planering pågår för att förverkliga Hamnlayout 2.0 som innehåller ytterligare effektiviseringar i 

logistik och hantering utefter vad utvecklingssamarbetet med våra kunder har gett. 

 

Affärs- och marknadsstrategier 

Mälarhamnar AB vet att strategier inte växer fram ur manualer och modeller eller att strategierna 

efterlevs och får effekt för att de finns nertecknade i ett dokument. Affärer handlar om ledningens 

och medarbetarnas intresse, omsorg, uthållighet och vilja att uppnå kundernas och ägarnas 

förväntningar. Det praktiska arbetet som görs dagligen avgör om vi kommer nå våra mål. 

 Kvalitet och serviceanda 

Vårt arbete håller hög kvalitet och våra kunder upplever en hög service. Hög kvalitet innebär att vi 

levererar det vi har sagt, när vi har lovat att göra det och enligt överenskomna rutiner. Hög service 

innebär att kunden får bättre service än de förväntar sig. Vi är att lita på i det lilla och det stora.  

 Kunden i fokus 

Vi vårdar våra kunder och vet att en nöjd kund är den allra bästa marknadsföringen. Vi strävar att 

alltid ha bästa möjliga möte. 

Våra kunder ska… 

…få bästa service 

…bli nöjda, helst imponerade 

…vara stolta över att samarbeta med oss 

…tycka om, helst älska, våra medarbetare 

…tycka om att besöka oss 

…tycka om att ringa oss 

…tycka att det är lätt att framföra eventuella klagomål eller synpunkter 

…uppleva en god känsla när de ser vår logotype  

 Mer för pengarna – al inclusive 

Vi är inte billigast, vi är bäst! Vi gör det lilla extra för kunden genom leveranssäkerhet, kunddialog och 

flexibilitet som förbättrar våra kunders konkurrensfördelar. 

 Ständig utveckling 

Kundklagomål är en gåva som leder oss framåt i vår utveckling. Vi skyller inte på omständigheter eller 

försvarar fel och brister. Vi vet att kunden har rätt och gör vårt absolut bästa för att lyssna, förstå och 

åtgärda. Avvikelser dokumentars och föranleder förändring som återkopplas kunden och följs upp 

internt. 
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 Blandhamn – hanterar allt  

Vi är inte specialiserade utan hanterar samtliga godssegment. 

 Kundnära lösningar och partnerskap 

Den bästa förhandlingen är när vi utvecklar affären tillsammans med kunden. Kunden är inte bara vår 

kund utan vår partner. Vi vill förstå kunden genom att lära oss att tänka som kunden och på så vis 

bygga långsiktiga relationer med en lågsiktig gemensam utveckling. 

 Priset är fast 

Vi har en ambition om att våra priser ligger oförändrade. Marginalerna ökar genom 

verksamhetsutveckling och större volymer. 

 Magasin och upplag för alla 

Vi erbjuder upplagsyta och magasin för kortare och längre mellanlagring för alla typer av gods. 

Mellanlagring är en del i den totala hanteringen av kundens gods. Mellanlagring är inte huvuddelen 

av vår affärsidé utan en förutsättningsskapande faktor vilket innebär att marginalerna för olika typer 

av mellanlagring kan variera beroende på totalaffären med kunden. Förändringar i hyresnivåer för 

magasin och upplag följer hyresförändringen gentemot vår hyresvärd.  

 Öppettiderna blir längre och längre 

Vi strävar efter att gå över till tvåskift och ha en homogen prisbild klockan 06-22. På så sätt kan vi 

nyttja vår maskinpark mer effektivt, en mer flexibel hantering och att fartygen ligger kortare tid vid 

kaj. 

 En del av den nya hållbarhetsmärkningen 

Genom att vara en del i en hållbar transportkedja och genom strävan efter att minimera vårt eget 

klimatavtycket är Mälarhamnar AB signifikant med kvalitet och hållbarhet och underlättar för kunden 

att bli hållbarhetscertifierad. 

 Huvudhamn för Mälarens pråmtrafik 

Mälarhamnarna är huvudhamn för pråmtrafiken i Mälaren och Saltsjön. Norvik och Mälarhamnarna 

samarbetar genom pråmtrafiken för att hållbart och effektivt förflytta lastade och tomma containers 

med syfte att lägga över godsflöden från land till vatten där det är möjligt. Pråmtrafiken och 

Mälarhamnarna är en nyckel för att för in konsumtionsvaror och hantera de stora mängder grus, 

sand, sten och lera som skapas av Stockholms olika byggprojekt. 
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Konkurrensfördelar 

 Vi hanterar ”allt” 

Vi är en blandhamn där Kunden kan importera och exportera många olika typer av gods. 

 Vi finns där tillväxten sker 

Vi är en hamn med kajer i två kommuner. Inom 15 mils radie finns halva Sveriges befolkning och i vår 

absoluta närregion konsumeras och produceras det mest i Sverige. Det är alltid nära till hamnen – 

närmsta hamn är bästa hamn. 

 Vi är ett tidseffektivt val 

Det är tidseffektivt att ta vattenvägen med oss som nod. Att använda våra tjänster minskar antalet 

omlastningar och risk för förseningar på den överbelastade landinfrastrukturen. Flexibiliteten är stor 

och kapaciteten hög. 

 Vi har etableringsmark i direkt anslutning 

I hamnarnas direkta närhet finns ledig mark, i såväl Västerås som Köping, för etablering för företag 

som vill och behöver nyttja hamnen. För företagen är hamnen en viktig del i sin helhetslösning. 

 Vi är huvudhållplats för pråmtrafiken 

Pråmtrafiken har sin givna hållplats i Västerås och Köping. Den flytande lastbilen transporterar 

hållbart stora mängder gods ’just in time’. 

 Vi har hög servicenivå 

Vi är ett tillräckligt stort och ett tillräckligt litet företag för att kunna arbeta flexibelt och 

lösningsfokuserat samt kunna fatta snabba beslut för att möjliggöra erbjudanden till specifika kunder 

eller kundsegment som innehåller den service och de tjänster som gör det lilla extra för att 

underlätta för kunden. Detta säkerställer vår lösningsfokuserade personal och vår moderna 

maskinpark. 

 Vi har en stark uppbackning 

Såväl Ägare som Styrelse* stödjer utvecklingen av sjöfarten på Mälaren genom engagemang i 

sjöfartsfrågor och stora investeringar i kajer, ytor och magasin i såväl Köping som Västerås. Ekonomin 

hos oss och våra ägare är solid och stabil. 

*Mälarhamnar AB ägs av Köpings kommun och Västerås stad (45% respektive 55%). Styrelsen ledamöter är utsedda av respektive Kommunfullmäktige. 
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AVSNITT DATUM DOKUMENTNAMN SIGN SORTERING 

Organisationens förutsättningar 2019-08-27 Affärs- och 

marknadsstrategi 

[PS] 4.1 

ANSVARIG UTFÄRDARE UTGÅVA DOKUMENTTYP 

Patrizia Strandman Patrizia Strandman 1 Strategi 

    

STRATEGIER + KONKURRENSFÖRDELAR = MÄLARHAMNAR AB 

Tänk rätt, tänk vågrätt - Du tänker rätt när du tänker vågrätt 

Problemen är vattenlösliga - Om du kommer med problemen så kommer vi med lösningen 

Mer transporter för pengarna - Varje tonkm som lyfts över från väg till sjöfart halverar 

koldioxidutsläppen och minskar behovet av investeringar 

Närmsta hamn är bästa hamn – Mälarhamnar är närmast för halva Sverige 

Vi avlastar dig genom att vi lastar dig – Aktiva, affärsmässiga och ansvarstagande medarbetare 

Alla kunder är lika viktiga, men oavsett vikt kan vi lyfta – Vi har en modern maskinpark 

 

 

 

Kundutveckling 
Att vårda befintliga kunder är och kommer alltid att vara viktigare än att jaga en ny.  

En nöjd kund är vår bästa reklampelare och en nöjd kund vill fortsätta använda sig av våra tjänster 

och om möjligt utöka användandet av våra tjänster. En nöjd kund funderar kring hur de kan få mer 

verksamhet till Mälarhamnars upptagningsområde. 

Vi ska naturligtvis även lägga energi på att själva och tillsammans med våra samarbetspartners och 

Kunder se hur vi kan utveckla våra affärer med nya Kunder och/eller godssegment. 


