
 

 

   

 

  

En hållbar hamn  
Mälarhamnar AB 
 
Hållbarhetsredovisning 2021 
Verksamhetsplan 2022 

 



 

 

 

 

1 

 Datum: 2022-02-09 

 Författare: Patrizia Strandman 

  

 

  



 

 

 

 

2 

 Datum: 2022-02-09 

 Författare: Patrizia Strandman 

  

Innehåll 

1. VD reflekterar ................................................................................................................... 4 

2. Om vår Hållbarhetsredovisning ..................................................................................... 6 

3. Vi finns för regionen och svenskt näringsliv................................................................ 8 

4. Hållbara värderingar ...................................................................................................... 10 

5. Mälarhamnar AB fyller 20 år ......................................................................................... 12 

6. Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål ................................................................................. 14 

7. Tankar om Mälarhamnar ............................................................................................... 16 

7.1 Kunden tycker till ........................................................................................................ 16 

7.2 Medarbetarna tycker till .............................................................................................. 16 

7.3 Ägarna tycker till ......................................................................................................... 17 

8. Vi når våra mål ............................................................................................................... 18 

8.1 Mål för 2022 ................................................................................................................ 19 

9. Fokus på kvalitet och miljö........................................................................................... 20 

10. Vi tar ansvar ................................................................................................................... 22 

10.1 Vi tar ansvar för ekonomin ....................................................................................... 22 

10.2 Vi tar ansvar för miljön ............................................................................................. 23 

10.3 Vi tar socialt ansvar .................................................................................................. 24 

11. Nyckeltal ......................................................................................................................... 26 

11.1 Ekonomi ................................................................................................................... 26 

11.2 Sociala nyckeltal....................................................................................................... 27 

11.3 Miljömässiga nyckeltal ............................................................................................. 28 

12. Året 2021......................................................................................................................... 30 

13. Året 2022......................................................................................................................... 32 

14. Styrelsen garanterar ...................................................................................................... 34 

 



 

 

 

 

3 

 Datum: 2022-02-09 

 Författare: Patrizia Strandman 

  

  



 

 

 

 

4 

 Datum: 2022-02-09 

 Författare: Patrizia Strandman 

  

 

1. VD reflekterar 
2021 blev ännu ett annorlunda år. Precis som vi räknat med blev inledningen svag. Pandemin 

fortsatte hålla oss i ett järngrepp samtidigt som de befarade större konsekvenserna av BREXIT 

uteblev. Redan under mars månad vände det sen resultatmässigt, om än skakigt en och annan 

månad framåt. Vaccinationerna gav framtidstro men parallella nya infektionstoppar över världen 

grusade sen förväntningarna. Trots det kan vi nu summera ett historiskt år med fantastiska dryga 150 

miljoner kronor i omsättning och 813 stycken fartygsanlöp. Vi har lyckats hålla ekonomin under 

kontroll OCH under pågående pandemi bibehålla nivån på kundnöjdheten, samtidigt som vi avsevärt 

utvecklat och förbättrat våra svaga sidor. De som kunderna 2017 ansåg oss vara svaga i har hösten 

2021 bedömts vara våra styrkor. Det är enastående bra levererat.  

Under 2021 har Mälarhamnar fortsatt hålla i och mot. Vi har efter bästa förmåga följt utvecklingen av 

pandemin samtidigt som omsättningen och antalet anlöp utvecklats i positiv riktning. 

Hamnombyggnaderna har fortsatt, vilket för verksamheten periodvis krävt särskilda planerings- och 

omställningsinsatser.  

Mälarhamnar har med vårt gynnsamma geografiska läge möjlighet att lämna värdefulla bidrag lokalt, 

regionalt men också nationellt. Att som varuägare alternativt speditör planera import- och exportflöden 

över kaj i Mälarhamnar, istället för långväga transporter på landinfrastrukturen, ger Sverige bättre 

förutsättningar att nå klimatmål, hållbar infrastruktur och öka trafiksäkerheten på väg. Det behovet har 

vi sedan länge sett och har numera också en politisk enighet om. Tyvärr saknas 2021 fortfarande 

verktygen för att också realisera ambitionerna. Bristande konkurrensneutralitet mellan trafikslagen gör 

att vi fortfarande inte kan skönja någon överflyttning från väg till sjö. Det visar de uppföljningar som 

görs på de transportpolitiska målen, Regeringens Godstransportstrategi och Godstransportrådets 

arbete. Samtidigt pekar man i rapporterna också på redan kända fakta, att styrmedel skulle öka 

hastigheten i omställningen. 

Mälarhamnar kan stolt säga att vi gjort vår hemläxa. Nu är det verkligen dags för politik och 

myndigheter att göra sin. Staten hade tydliga ambitioner i avsiktsförklaringen om Mälarprojektet 2009. 

De miljö- och kapacitetsvinster som sågs möjliga redan för tretton år sen har bara ökat i behov och 

omfattning. Mälarhamnar är en mycket viktig pusselbit för arbetet med att ställa om transportsektorn 

mot hållbara lösningar.  

Vi kan göra världens skillnad och att det händer! Ja, det tänker i alla fall vi fortsätta arbeta för! 

 

Carola Alzén 

VD Mälarhamnar AB 
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2. Om vår Hållbarhetsredovisning 
Mälarhamnar AB har gett ut en årlig Hållbarhetsredovisning, En hållbar hamn, inklusive 

verksamhetsplan för nästkommande år sedan 2019. Hållbarhetsredovisning beskriver bolagets arbete 

med hållbarhet ur begreppets samtliga tre dimensioner; social, miljömässig och ekonomisk. Detta 

presenteras såväl integrerat som separat i redovisningens olika delar. Därtill lyfts olika 

intressegrupper och deras perspektiv fram; medarbetare, kunder och ägare. Verksamhetsplanen 

lägger fram våra viktiga fokuspunkter för året, framtagna baserat på föregående års utveckling och 

behov för framtiden. 

Denna Hållbarhetsredovisning avser verksamhetsåret 2021. Den kompletterar Årsredovisningen för 

Mälarhamnar AB med organisationsnummer 556088-4727. 

Redovisningen går årligen igenom en aktualitetsanalys utifrån hur verksamheten har utvecklats och 

utifrån framtagande och uppdatering av övriga styrande dokument, organisatoriska förändringar samt 

verksamhetsutveckling. Detta innebär att redovisningen förändras genom åren och speglar därmed 

bolagets utveckling. 
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3. Vi finns för regionen och svenskt näringsliv 

VISION 

Närmsta hamn är bästa hamn 

 

 

AFFÄRSIDÉ 

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

medverkar Mälarhamnar till kostnadseffektiva och miljövänliga transport- och logistiklösningar för 

näringslivet i Mälardalen med omnejd. Vi bidrar därmed till att öka våra kunders konkurrenskraft. 

 

 

AFFÄRS- OCH MARKNADSSTRATEGI 

Strategin innebär ledningens och medarbetarnas intresse, omsorg, uthållighet och vilja att uppnå 

kundernas och ägarnas förväntningar. 

- Kunden i fokus 

- Kvalitet och serviceanda 

- Ständig utveckling 

- Hanterar och mellanlagrar ”allt” 

- Kundnära lösningar och partnerskap 

- Bidrar till kundens hållbarhetsvarumärke 

 

 

Vi lever upp till det vi har sagt att vi vill vara och åstadkomma; 

➢ Varje fartyg har en potential att lyfta bort mellan 300 och 1 000 lastbilar från våra vägar. 

➢ Under 2021 investerades 350 miljoner kronor i Västerås och Köpings hamninfrastruktur och 

5,1 miljoner kronor i verksamheten. 

➢ Hamnen har funnits i Västerås och Köping i mer än 1000 år. 

➢ Inom en radie av 15 mil bor en tredjedel av Sveriges befolkning. 

➢ Inom en radie av 15 mil finns ca 260 000 företag. 

➢ 2021 omsatte Mälarhamnar drygt 150 miljoner kronor. 

➢ Under 2021 hanterades nära 2,9 miljoner ton gods fördelat över 813 fartygsanlöp. 

➢ 95% av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med vår verksamhet. 

➢ 98% av kunderna anser att vi bidrar till deras hållbarhetsarbete. 

➢ Vi arbetar tillsammans med våra kunder i utvecklingsprojekt för gemensamt mer hållbara 

affärer. 

➢ Vi arbetar strategiskt med andra hamnar, myndigheter och företag för att få till stånd en 

hållbar sjöfart. 
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4. Hållbara värderingar 

VERKSAMHETSPOLICY 

Verksamhetsutvecklingen i Mälarhamnar 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 

Vi tar ett ansvar för att vår verksamhet leder mot FNs globala mål 

 

 

VÄRDEGRUND 

Alltid bästa möjliga möte 

När vi lever vår värdegrund kännetecknas arbetet av; 

- Öppenhet och kreativt för lärande utveckling 

- Samarbete och lösningsfokuserat för resultat 

- Kompetens, ansvarstagande och delaktighet för kvalitet och effektivitet 

- Respekt och omtanke för de människor, företag och organisationer vi möter 

 

 

UPPFÖRANDEKOD 

Jag vårdar det förtroendet som min anställning och uppdrag innebär  

Jag visar respekt mot andra i min omgivning 

Jag bidrar positivt till mina, gruppens och verksamhetens resultat 

Jag tar ansvar för mina handlingar 

Jag har ansvar för min egen fysiska och psykiska hälsa och vår gemensamma säkerhet 

Jag har ansvar för långsiktig hållbarhet 

Jag agerar när någon i min omgivning bryter mot uppförandekoden 

 

 

Verksamhetspolicy, Värdegrund och Uppförandekod arbetades fram under 2019 och sammanfattar 

vårt förhållningssätt i de mjuka frågorna och har avgörande betydelse för företagsutveckling, syn på 

utvecklingsarbetet och hur vi bemöter varandra, våra kunder och övriga intressenter på arbetsplatsen 

och i andra företagssammanhang.  
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5. Mälarhamnar AB fyller 20 år 
Hamnarna i Västerås och Köping har funnits i över 1 000 år men det var 2001 som bolaget 

Mälarhamnar AB bildades i och med att Västerås och Köpings hamnar slogs ihop till ett bolag. 2021 

fyllde vi alltså 20 år. 20 år av medgång, motgång och utveckling. Förändringar i omvärld och närvärld. 

Men oavsett vad som hänt kan vi konstatera att vi firar vår tjugonde födelsedag genom att leverera på 

topp. 

 

Anlöpen låg högt i början av 2000-talet för att med 

finanskrisen 2009 minska till en ny, men stadig nivå. 

De senare åren kan vi återigen skönja en uppgång för 

att 2021 summera med 813 anlöp vilken är den 

högsta siffran de senaste 10 åren. 

”Ungefär vid 2004 var vi Sveriges 3:e största 

containerhamn med över 40 000 teus” 

---Lars Johansson 

 

 

 

Efter en tydlig topp 2003 har tonnaget över kaj 

minska i takt med antal anlöp för att de senare åren 

långsamt öka till 2021 då vi har den högsta 

noteringen sedan 2008 med nära 2,9 miljoner ton.  

”Fortfarande runt millennieskiftet var det 

mycket tungt jobb för hand. I en del fartyg 

kunde det vara 10-15 man nere i lastrummet 

för att skotta sten i två dagar i sträck. Det var 

på den tiden innan det blev boxade fartyg.” 

---Mathias Eriksson Hallin 

 

Finanskrisen 2009 syns som en rejäl bottensvacka i 

såväl anlöp, tonnage som intäkter. Efter några 

turbulenta år. Från 2016 är trenden stadigt ökande för 

nå en ny toppnotering 2021 med drygt 150 miljoner 

kronor i omsättning 

”Jag skrev på skrivmaskin med karbonpapper 

när jag började på 90-talet, lönespecarna var 

handskrivna.” 

---Carina Rosbäck 
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När Mälarhamnar AB bildades 2001 var antalet 

anställda 142 stycken. Under åren har vi sedan 

optimerat och effektiviserat och stadigt minskat antalet 

anställda. Vi är nu på en historiskt låg nivå där vi 

klarade Coronapandemin utan att säga upp personal. 

Få gör nu mer än någonsin förr. 

”Ena dagen är aldrig den andra lik. Det är nog 

därför många blir kvar så länge. Arbetet 

förändras, det är stora friheter och man får frisk 

luft.” 

---Ivar Pedersen 

 

Vi har ökat effektiviteten med 44% sedan 2001. Från 

att ha hanterat 9 anlöp per person och år hanteras 

nu 13 anlöp per person och år. 

”Redan som sommarjobbande 15-åring 

sneglade jag in mot planeringen, när jag sedan 

blev erbjuden ett jobb som planeringschef 

tackade jag ja direkt.” 

---Tobias Samuelsson 

 

 

Tonnaget följer samma mönster som antalet anlöp. 

Under 2001 hanterades 23 600 ton per person. 

Under 2021 var den siffran 45 200 ton per person, en 

effektivitetsökning med 92%. 

”2017 det var det året vi vred det sista ur trasan 

för alla medarbetarna, ett hårt jobb då vi gick 

ner på fälgarna för att klara ekonomin” 

--- Carola Alzén 

 

 

 

Intäkterna per person har ökat stadigt över åren. 

Toppnoteringen gjordes 2021 med drygt 2,3 miljoner 

kronor per person medan det 2001 enbart var drygt 

0,8 miljoner kronor per person, en intäktsökning med 

190% per person mellan 2001 och 2021. 

”Mellan förr och idag är den ekonomiska 

kontrollen den största skillnaden. Förr var det 

ingen koll – ingen visste om det gick bra eller 

dåligt. Pengarna bara flöt omkring.” 

---Stefan Samuelsson  
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6. Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål 
Att arbeta för en hållbar utveckling är en viktig del i Mälarhamnars verksamhet. Det är ledningens vilja 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för att Mälarhamnars verksamhet ska vara framgångsrik i att 

skapa värde för våra kunder och våra ägare samtidigt som vi tar ett ansvar för att vår verksamhet 

leder mot FNs globala mål. Vi har ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för ständig utveckling 

och förbättring av vår service och tjänster med fokus på resultat och hållbarhet. Hur vi ska göra detta 

uttrycks i vår ”Verksamhetspolicy”. 

Under 2021 har vi på något sätt bidragit till alla FN:s hållbarhetsmål; 

 

Vi gör medvetna egna val när så är möjligt och vi ställer krav på att våra leverantörer 

arbetar med hållbarhet. 

 

När vi beställt mat och fika till större möten och event använder vi, så långt det är 

möjligt, oss av lokala företag som använder lokala råvaror. 

 

Vi arbetar med förebyggande hälsa för våra medarbetare genom att stötta ett 

hälsosamt leverne och möjliggöra distans på jobbet för att förhindra spridning av 

Covid-19. 

 

Vi har individuella utbildningsplaner och ständig upplärning för rätt kompetens och 

redundans. 

 

Vi anställer allt fler kvinnor till tidigare mansdominerade arbetsuppgifter. 

 

Vi har omfattande dagvattenprojekt i de bägge hamnarna samt utveckling av 

skyddsåtgärder vid godshantering. 

 

Vi övergår succesivt till mer och mer energieffektiva system genom att minska 

energiförbrukningen vid drift, underhåll och förnyelse av anläggning och maskinpark.  

 

Vi fortsätter arbetet med att vi alla ska leva vår ”Värdegrund och uppförandekod” som 

togs fram 2019. 

 

Vi har deltagit i väsentliga påverkanssammanhang för att få till stånd nationell satsning 

på sjöfart genom anpassade avgifter, administration och styrmedel. 
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Vi säkerställer att våra medarbetare får samma möjligheter och ett likabehandlande. 

 

Vi har genom utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder effektiviserat såväl 

hantering som användandet av ytor. 

 

Vi vårdar våra arbetskläder för en längre hållbarhet innan vi köper nytt.  

 

Vi är med och driver utvecklingen av sjöfart på de inre vattenvägarna 

 

Fortsatt utveckling av hamnområdena för att möjliggöra för mer gods att använda 

sjöfarten för sina långväga transporter. 

 

Listan på de kemikalier vi använder jobbar vi ständigt efter att minska liksom att vi 

ständigt letar efter bättre miljöalternativ för de kemikalier vi trots allt behöver använda. 

 

Vi agerar direkt vid misstanke om diskriminering genom samtal, information och arbete 

med värdegrund och uppförandekod. 

 

Vi arbetar systematiskt med att ställa hållbarhetskrav vid våra upphandlingar. 

Utvärdering av leverantören sker mot vår Verksamhetspolicy. 
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7. Tankar om Mälarhamnar 
Vi vill vara och uppfattas som ett attraktivt företag, en bra samarbetspartner, en spännande 

arbetsgivare och tryggt koncernbolag. Därför är det något som vi mäter och följer upp regelbundet. 

7.1 Kunden tycker till 

Under hösten 2021 gjordes en kundundersökning (NKI-undersökning) för att få svar på vad våra 

kunder tycker om oss. 95% är nöjda med vårt samarbete och hela 86% är ’Mycket nöjda’. 

 

Så här säger några av våra kunder; 

”Vill passa på att tacka för ett fantastiskt fint samarbete med alla förändringar vi gemensamt gjort 

under 2021.Ett föredöme för god samverkan mellan leverantör & kund.” 

”Bra samarbete och samsyn på problem som uppstår med snabb lösning.” 

”Ett lösningsorienterat och flexibelt angreppssätt i överenskommelser för att både Mälarhamnar och 

kunden ska bli nöjda.” 

7.2 Medarbetarna tycker till 

Vi har under senare delen av 2021 infört ett nytt system för att mäta ’temperaturen’ kring ett antal 

olika områden. Där kan medarbetarna även lämna kommentarer i fritext.  

”Väldigt kul och utmanande, mycket att göra gör att dagarna går fort och är roliga.” 

”Grymt kul och utmanande, nya förutsättningar varje dag för att kunna utföra ett bra jobb.” 

”Inte bara för mig, anser att det är den bästa arbetsplatsen i alla kategorier för alla.” 

”Jag känner att jag har full frihet att utvecklas efter eget ansvar, behov och intresse.” 

”Jag har fullt förtroende för min chef och tycker att beslut som tas oftast är de rätta även om de inte 

alltid gillas av alla.” 

”Otroligt stolt och glad över att jobba hos Mälarhamnar.” 

”Trots att min chef ofta är upptagen i möten eller sitter dumt till ser hen alltid till att återkoppla så fort 

det går och jag har aldrig känt att jag har svårt att få kontakt! Funkar kanon!” 
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7.3 Ägarna tycker till 

Vi är stolta över att ha ägare som tror på oss och sjöfartens utveckling. Västerås stad och Köpings 

kommun äger Mälarhamnar med 55% respektive 45% vardera. 

”I Köpings kommun tror vi på framtiden, på vårt näringsliv och på Mälarhamnar. Därför gör vi nu en av 

de största satsningarna i kommunens historia, deltar i Mälarprojektet och satsar stort på Köpings 

hamn” 

”Västerås hamn är betydelsefull, inte bara för Västerås näringsliv och arbetsmarknad utan för hela 

Mälardalen”  
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8. Vi når våra mål 

ÖVERGRIPANDE FÖRETAGSMÅL FÖR MÄLARHAMNAR 

NKI*: 90 % Kundnöjdhet 

Kunderna upplever att Mälarhamnar är aktiva, affärsmässiga och ansvarstagande 

*Nöjd Kund Index 

MMI*: Nå upp till 3,9 (av 5) i MMI-mätningarna 

Mälarhamnar har motiverade medarbetare och engagerade ledare och är en säker arbetsplats 

* Motiverad Medarbetar Index 

Resultat: Minst 5 % avkastning av totalt kapital 

Mälarhamnar har en god lönsamhet och tillväxt 

Volymer: På sikt dubblering av flytande och fast bulk samt tredubbling av containervolymerna 

Jämfört med 2016 

Hållbarhet: Minimera klimatavtryck 

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

 

 

Våra kunder är mycket nöjda! 

95 % av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda. Det är en höjning med 10 procentenheter sedan 

2017. Våra styrkor är hur vi på alla nivåer bemöter våra kunder, att vi håller vad vi lovar har kunnig 

och kompetent personal samt är lösningsorienterade. Vi ska under 2022 fortsätta att optimera vår 

hantering för att öka vår kapacitet. Det ska vi göra genom eget arbete och genom utvecklingsarbeten 

tillsammans med våra kunder. 

Vi har motiverade medarbetare 

År 2021 genomfördes ingen vanlig medarbetarenkät, den görs vartannat år. För att mer ofta få en bild 

i realtid hur medarbetarna och organisationen mår har vi i slutet av året infört ett nytt verktyg från 

Winningtemp. Syftet är att mäta hur bra vi är tillsammans, ett förbättringsverktyg som ska främja 

dialog, bidra till positiv utveckling och en förbättrad psykosocial arbetsmiljö - där alla medarbetare ges 

en möjlighet att göra sin röst hörd. Alla medarbetare får fyra slumpmässiga frågor varje vecka som 

mäter organisationens engagemang, välmående och utveckling. De fyra frågorna besvaras med en 

(av fyra möjliga) smiley. Svaren är helt anonyma. De som vill kan lämna kommentarer i fritext till varje 

fråga och kan förvänta sig ett svar från närmaste chef inom en vecka. Det tar ett antal veckor innan vi 

kan börja se ett resultat Det resultatet kommer sedan att lyftas och arbetas med på till exempel en 

arbetsplatsträff där vi pratar om våra styrkor och utmaningar/utvecklingsområden.  

Vi har en stabil ekonomi  

Under 2021 hade vi en omsättning på drygt 150 miljoner kronor vilket gav ett rörelseresultat på +6 

miljoner kronor. Efter ett 2020 med pandemi och med det vikande volymer återvände volymerna 

2021. Jämfört med 2020 innebär 2021 en omsättningsökning på 14%. Noteringarna för fartygsanlöp 

och godsvolymer är de högsta på 10 år. Omsättningen har under de senaste fem åren ökat med 19%. 

Trots den stora volymökningen ligger personalkostnaderna, 47 miljoner kronor, på samma nivå som 

föregående år.  

I takt med hamnutvecklingen ökar kostnaderna för hyra av hamnanläggningarna. El- och 

drivmedelspriserna gjorde att driftkostnaderna sköt i höjden vilket medförde att året avslutades 
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resultatmässigt svagt och medförde att vi inte nådde ägardirektiven avkastningsmål på 5%. 

Soliditeten är fortsatt god och utdelning till ägarna kommer att ske. 

Våra volymer ökar stadigt 

Jämfört med 2016 har våra volymer ökat kraftigt. Sedan 2016 har… 

…fartygsanlöpen ökat med 20% 

…flytande bulk ökat med 15% 

…fast bulk ökat med 21% 

…containers har ökat med 53%  

Vi är en hållbar hamn 

Under 2019 togs företagets första verksamhetspolicy fram där vi tog ställning till hur vi ska bidra till 

vart och ett av FNs 17 globala mål. Denna uppdateras årligen genom uppgradering och anpassning 

av våra målsättningar samt uppföljning – gör vi det som vi sagt att vi ska göra och hur bra gör vi det? 

2021 års NKI-undersökning visar att 98% av våra kunder anser att vi bidrar positivt till deras 

hållbarhetsarbete.  

Under 2021 gjordes flera byten av personbilar. Alla inköpta bilar under 2021 har plugin hybrid. Vi 

fortsatte också att bevaka och utveckla avfallshanteringen.  

8.1 Mål för 2022 

Under 2022 behåller vi de mål som sattes för 2021, men med en liten justering. Eftersom resultatet 

från vårt nya verktyg för medarbetarundersökning mäts på en 10-gradig skala (tidigare 5-gradig) är 

det rimligt att dubblera målet för MMI till 7,6. Med företagsmålen som grund samt utifrån 

policydokument och strategier utarbetar sedan respektive avdelning egna mål och aktiviteter. 

Medarbetarna tillsammans med närmsta chef utarbetar individuella mål som stödjer avdelnings- och 

företagsmålen samt tar fram aktiviteter för att nå de individuella målen.  

Ledningen och avdelningarna följer minst tertialvis upp och utvärderar sin verksamhet utifrån uppsatta 

mål.  

Fokus för 2022 kommer vara att så långt det är möjligt möta upp våra ökade kostnader som uppstått 

genom investeringar i anläggning och maskinpark. Ekonomiskt är det en brant uppförsbacke i och 

med att det som vi inte kan påverka försvårar för oss. Under 2022-2023 kommer Södertälje sluss och 

kanal vara avlyst för passage 11-18 varje vardag, lotsbristen som redan idag är ett problem kan vi 

anta eskalerar i och med behov av fler lotstimmar efter ordinarie arbetstid, farledsavgifterna höjs 

återigen och nyligen meddelades att Sjöfartsverket slutar att bryta is mellan hamnarna och Södertälje 

sluss för att istället överlåta det till Mälarhamnarna. Tillsammans med den fartygs- och containerbrist 

som råder och de kraftigt ökade transportkostnader som det medfört har Mälarsjöfarten en otroligt 

svår situation i konkurrens med de landbaserade trafikslagen. Där trafikslagen borde ha 

förutsättningar att samarbeta efter mest hållbara lösning gör istället avgifter och regelverk att godset 

tvingas bort från den kapacitetsstarka, klimatsmarta och trafiksäkra sjöfarten. Sammantaget gör 

situationen att vi kommer få svårt att komma närmare våra mål kring volymer och ekonomi för istället 

riskera att se hur vi backar utan att själva ha eller äga verktygen till att ändra på det. 
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9. Fokus på kvalitet och miljö 
Under hösten 2021 hade vi revision enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. Revisionen genomfördes 

som digitala möten och livesändning från anläggningen. Revisionens resultat blev endast någon 

enstaka mindre anmärkning som vi kunde åtgärda på en gång. 

Under 2021 har vi fortsatt att jobba för en ökad kvalitet i verksamheten. Fokus har legat på att 

utveckla hur vi levererar våra tjänster med syfte att få nöjdare kunder och effektivisera vår verksamhet 

i syfte att få en högre lönsamhet. Det har gett resultat. I 2021-års kundundersökning har våra 

svagheter 2017 nu vänts till våra styrkor. 

Vi fortsätter att årligen uppgradera och följa upp Verksamhetspolicy, Affärs- och marknadsstrategi 

samt vårt samlade mål- och strategiarbete. Under 2022 hoppas vi kunna anställa en resurs som kan 

jobba med fokus på kvalitetsutveckling för att arbeta med företagets totalkvalitet och för att mäta, 

analysera samt föreslå och genomföra förbättringar. Vi har också som ambition att höja vår 

administrativa kvalitet på ledningssystemet, i allt från det rent visuella till hur och var vi spar och lagrar 

styrande och redovisande dokument. Vi har vad som krävs för att leva upp till ISO 9001 men nu vill vi 

öka våra ambitioner. 
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10. Vi tar ansvar 
På Mälarhamnar tar vi ansvar för en hållbar samhällsutveckling och arbetar med alla 

hållbarhetsaspekter utifrån FNs 17 globala mål. Vi arbetar med allt från kvalitén på våra tjänster till hur 

vi bemöter kunder, medarbetare och samarbetspartners till att värna om att inte göra ett onödigt 

klimatavtryck. Vi på Mälarhamnar tar hänsyn till de långsiktiga effekterna av vårt handlande. 

10.1 Vi tar ansvar för ekonomin 

En solid och stabil ekonomi är avgörande för att vi ska finnas och ha kapacitet att bedriva 

utvecklingsarbete. Att ta ansvar för ekonomin är en förutsättning för att vi ska kunna agera utefter de 

övriga två hållbarhetsaspekterna. 

Vi har en stabil ekonomi. Under 2021 har vi levt upp till två av tre ekonomiska mål trots pågående 

pandemi, konjunkturnedgång och omfattande arbete i våra anläggningar. Under 2021 ökade 

godsvolymerna, fartygsanlöp och omsättning på cirka 12-13% jämfört med 2020. Den ökade 

omsättningen kunde hanteras med tre färre årsarbetare och gav en nettoomsättning per årsarbetare 

på 2,3 miljoner kronor, en ökning med 20% mot 2020. Trots rekordomsättningen når vi inte ägarnas 

avkastningskrav (det tredje ekonomiska målet) vilket till sin största del beror på att anläggningshyra 

ökat med tio miljoner kronor (+34%). Samtidigt har driftkostnaderna ökat kraftigt på grund av höjda el- 

och drivmedelspriser. Trots detta hamnar årets rörelseresultat på +6 miljoner kronor.  

Framtiden känns dock mer osäker men vi hoppas undvika underskott i verksamheten kommande år 

genom att matcha den höga och ökande anläggningshyran med minst bibehållen omsättning. 

Tillsammans med våra ägare utvecklar vi hamnarna för näringslivets hållbara tillväxt. 

Maskinparken och redskap i övrigt moderniseras kontinuerligt för att utföra godshanteringen ännu mer 

säkert och effektivt. Hamnarnas kajer och befintliga ytor och magasin har renoverats samtidigt som 

nya tillförts. Under 2022 kommer ytterligare magasin stå klara – allt för att kunna möta näringslivets 

efterfrågan och samhällets behov av hållbara transporter.  

Vi har och ska ha säkra anläggningar. Säkerheten är viktig och avgörande för trygg hantering av 

gods och våra kunder anser att vi har förutsättningar att hantera godset med den säkerhet som krävs i 

en hamn. För att lära oss mer deltar vi aktivt i de krisledningsövningar och andra övningar som 

anordnas av våra ägare samt övriga koncernbolag.  

Vi utvecklas tillsammans med våra kunder. Genom kundmöten med öppna dialoger tar vi del av 

kundens utmaningar och undersöker hur vi tillsammans kan utvecklas mot bättre affärer. Själva och 

tillsammans med kunderna arbetar vi med affärs- och produktionsutveckling för att nå en högre 

effektivitet, att göra det vi gör ännu bättre. Tillsammans med kunden. 

Vid offentlig upphandling ställer vi krav på anbudsgivare. Vid offentlig upphandling ställer vi krav 

på anbudsgivarens egenförsäkran genom upphandlingssystemets ESPD-dokument och använder 

LOU’s (Lagen om Offentlig Upphandling) krav på uteslutningsgrunder. Förutom krav på skyldigheter 

kring miljölagstiftning, sociallagstiftning och insolvens innefattar beslutningsgrunderna krav på 

miljöledningssystem och kvalitetssystem. 
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10.2 Vi tar ansvar för miljön 

Vi vill minimera vårt klimatavtryck och jobbar inom många områden för att hela tiden bli lite bättre. Att 

ta ansvar för vår miljöpåverkan är en förutsättning för att ta ett socialt ansvar och kunna bedriva seriös 

företagsamhet och därmed få ekonomisk hållbarhet. 

Vi gör miljöriskbedömningar. Genom att göra miljöriskbedömning för alla förändringar och 

utveckling i och av anläggningen och vår verksamhet kan varje del i vår hantering, genom olika 

åtgärder, minimera risken för olyckor samt utsläpp till mark, luft och vatten.  

Vi blir alltmer energieffektiva. Vi kartlägger och minskar energianvändningen med hjälp av ny teknik 

när behov uppstår. Vi har bland annat rörelsestyrd belysning och vi byter succesivt ut våra armaturer 

och lampor till LED-belysning. All nybyggnation i hamnen sker med energieffektiva val enligt de krav 

som Västerås stad och Köpings kommun ställer för nybyggnation. När vi investerar i nya maskiner 

lägger vi stor vikt på energieffektivitet och hög miljöklass på motorerna. 

Vi ställer krav på fartygens avfallssortering. Vi tar om hand om fartygens avfall och erbjuder goda 

sorteringsmöjligheter. Både i Västerås och Köping ställs ”sopflak” ut till fartygen för att ge dem 

möjlighet att sortera sitt avfall.  

Vi ställer höga krav för utsläpp till Mälaren och grundvattenrecipienten. Vi utvecklar vårt system 

för omhändertagande av dagvatten. I Västerås hamn är systemet klart och i Köpings hamn pågår 

utvecklingsprojektet. I Västerås är nära 70% av de öppna hamnytorna kopplade till dagvattendammar 

där reningseffekten för metaller varierar mellan 50 och 95%. Vattenprover tas på de ställen det är 

nödvändigt och bedöms som kritiska för att kontrollera olika föroreningar.  

Vi minskar andelen fossilt bränsle. När vi moderniserar vår maskinpark och våra företagsbilar sker 

det med krav på leverantörer om bästa möjliga teknik. Vi minskar andelen fossilt bränsle genom att 

välja bränsle med högre inblandning förnyelsebart bränsle som möter alla de krav som ställs på en 

svensk miljöklass 1-diesel. Under 2021 har tre plug-in-hybridbilar köpts in, som innebär kombinerad 

el- och förbränningsmotor i stället för ren förbränningsmotor.  

Vid upphandlingar tar vi hänsyn till hela livscykeln genom att prioritera varor med lång livslängd 

och låg förbrukning av drivmedel. Det kostnadseffektivaste alternativet bland anbuden i 

upphandlingarna är sällan eller aldrig det med minst miljöpåverkan. Därför väger vi även in 

leverantörens geografiska placering i vår utvärdering för att minimera behovet av resor och 

inställelsetid. Vi strävar efter hållbara inköp och i enlighet med våra inköpsregler prioriteras 

leverantörer som bedriver ett aktivt och strukturerat miljöarbete framför leverantörer som inte har 

någon form av miljöarbete.  

Vi strävar mot hållbara transporter och ett resurseffektivt nyttjande av marken. Genom en god 

planering av hamnområdenas utveckling och framtida utformning medges ett effektivt godsflöde vilket 

innebär en vinst för miljön. En bättre internlogistik ger en minskad användning av energi och bränsle. 

Vi är även en del i en hållbar transportkedja, som sjöfarten utgör, genom att fartygstransporter 

möjliggörs genom vår verksamhet. 

 

      

  



 

 

 

 

24 

 Datum: 2022-02-09 

 Författare: Patrizia Strandman 

  

10.3 Vi tar socialt ansvar 

Mälarhamnar är ett företag som bryr sig. Förutom att vår verksamhet självklart följer arbetsmiljöregler 

är det vår fasta övertygelse att en framgångsrik organisation bara kan byggas om våra medarbetare 

och de människor vi möter mår bra och känner sig trygga. Därför slutar inte Mälarhamnars arbete 

med att endast eliminera de fysiska risker arbetet kan innebära för våra anställda utan vi arbetar även 

aktivt för att uppfylla rättigheterna till en sund, säker och stimulerande arbetsmiljö. Att ta socialt ansvar 

är en förutsättning för att kunna arbeta med miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

Vi arbetar kontinuerligt med att ha en sund företagskultur där vi möter varandra med respekt 

och omtanke. Mälarhamnars värdegrund är ’Alltid bästa möjliga möte’. Det innebär att i varje möte 

inom Mälarhamnar prövas vår förmåga att vara lyhörda, öppna och samarbetsinriktade. Under året 

har vi arbetat med den fysiska arbetsmiljön samtidigt med den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Mälarhamnar har fortsatt att vidta alla rekommenderade åtgärder med anledning av 

Coronapandemin. Trots det utmanas vi hela tiden och får påminna om att vi är alla varandras 

arbetsmiljö där var och en har ett gemensamt ansvar och ett enskilt ansvar. 

Vi har satt särskilt fokus på hälsofrågor. För att må bra behöver vi som individer en balans mellan 

 arbete, privat tid och tid för familj och vänner. Vår hälsa påverkas mycket av den psykosociala 

 arbetsmiljön – och tvärtom. Mälarhamnars målsättning med friskvårdsarbetet är att arbeta med att 

skapa förutsättningar för medarbetaren att få balans i livet och sunda levnadsvanor, men även med 

att förbättra och utveckla den fysiska och psykosociala miljön på arbetet. Den extra hälsosatsning 

med fokus att förbättra konditionstalet som startade 2020 har fortsatt under 2021.  

Vi utvecklar ständigt vårt arbetssätt för att nå högre effektivitet. I nära samarbete mellan 

tjänstemän, arbetare och kunderna vill vi göra det vi gör ännu bättre. Att involvera många i företaget 

ger oss en bredd i utvecklingen och stimulerar den enskilde att se och förstå sin del och påverkan i 

vår kärnverksamhet. Under året har flera tvärfunktionella arbetsgrupper haft förbättringsmöten, till 

exempel kran- och stor-trucks-grupp. Inget förbättringsförslag är för litet eller för stort och många bra 

idéer har kommit fram och kunnat implementeras. 

Säker arbetsmiljö har högsta prioritet för oss. Arbetet bedrivs i två parallella spår. Det ena spåret 

är ’ordning och reda’ med hjälp av robusta regelverk och tydliga instruktioner och rutiner för hur 

arbetsmoment ska utföras. Det andra spåret innebär att utveckla de attityder och beteenden som 

krävs för att vi alla tar ansvar och agerar för att garantera såväl den egna som kollegans säkerhet. Vi 

har under året haft återkommande skriftlig som muntlig information där vi har förtydligat de ramar som 

gäller när vi är på jobbet. Det har bland annat handlat om ordningsregler, kränkande särbehandling, 

rasttider och annat från vårt lokala avtal. Under 2021 genomfördes utbildning inom första hjälpen och 

livräddning för all personal. Vi arbetar med kontinuerlig uppföljning av tillbud och olycksfall, 

regelbundna skyddskommittémöten, riskbedömningar och skyddsronder. 

Vi erbjuder alla våra anställda individuell kompetensutveckling. Det är viktigt för oss att attrahera, 

utveckla och behålla välutbildade medarbetare med rätt inställning till de servicetjänster vi erbjuder 

våra kunder. Genom individuella anpassningar skapar vi personlig utveckling i en stimulerande miljö 

där medarbetare önskar stanna länge hos oss. Under året har våra medarbetare, i snitt, haft sju dagar 

av kompetensutvecklingsinsatser. 

Vi nyrekryterar med målsättningen att få en större mångfald i personalgruppen, därför 

välkomnar vi särskilt ansökningar från kvinnor och individer med utländsk bakgrund. Mälarhamnar är 

en arbetsplats där det fortfarande arbetar flest män. Vi vill att alla med rätt kompetens och potential, 

oavsett vem man är eller var man kommer ifrån, ska känna sig välkomna hos oss. Vi anser att 
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olikheter i våra arbetsgrupper är en styrka för företaget. Mångfald utvecklar våra medarbetare och 

företaget och leder till att vi förstår omvärlden och våra kunders behov ännu bättre. 

Inkludering är en framgångsfaktor. Med rätt förutsättningar kan alla bidra till vår hållbara utveckling. 

Vi har arbetat med mångfald och inkludering genom att erbjuda personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden arbetsmöjligheter där vi under året haft möjlighet att tillsvidareanställa. Vi arbetar 

även ständigt med att kunna erbjuda gymnasieskolor, högskolor och yrkesutbildningar olika typer av 

praktikplatser.  

Vi säkerställer att våra entreprenörer och leverantörer lever upp till våra hållbarhetskrav genom 

vår väl genomarbetade inköpsprocess. Vi lägger stort fokus på att det vi köper är socialt hållbart och 

inte gör orimliga klimatavtryck. Våra leverantörer måste kunna visa att de inte har något eget samröre 

med eller på något annat sätta gynnar kriminella organisationer, korruption, bedrägeri, terrorbrott, 

barnarbete, människohandel eller åsidosättande av sina skyldigheter att betala sociala avgifter eller 

skatter. 
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11. Nyckeltal 

11.1 Ekonomi 
 

2017 2018 2019 2020 2021 Mätmetod/ kommentar 

Nettoomsättning  124,0 137,9 147,1 128,3 147,0 Miljoner kronor 

Resultat efter finansiella 

poster 

17,9 25,0 20,2 7,7 5,8 Miljoner kronor 

Årets resultat 0,8 12,5 10,0 0,8 0,8 Miljoner kronor 

Räntebärande skulder 30 27 23 33 21 Miljoner kronor 

Avkastning på totalt kapital 13,3 16,3 13,0 5,2 4,0 % 

Soliditet 51 57 59 58 62 % 

Utdelning 0,7 10,0 12,5 0,7 0,7 Miljoner kronor 

Investeringar 

Maskiner och verktyg 

5 24 18 20 6 Miljoner kronor 

Fartygsanlöp 

Västerås 

Köping 

745 

459 

286 

766 

459 

307 

754 

480 

274 

727 

462 

275 

813 

549 

264 

Antal anlöp 

Järnvägsvagnar 1 545 2 021 1 381 1 165 1 586 Antal hanterade 

järnvägsvagnar i Västerås 

Volymer 

Västerås 

Köping 

Container 

Flytande bulk 

Fast bulk 

2,67 

1,58 

1,09 

15,8 

0,76 

1,82 

2,69 

1,60 

1,09 

15,4 

0,87 

1,64 

2,67 

1,63 

1,03 

17,0 

0,79 

1,74 

2,56 

1,52 

1,04 

17,8 

0,78 

1,65 

2,89 

1,88 

1,01 

22,7 

0,78 

1,89 

Miljoner ton 

Miljoner ton 

Miljoner ton 

Tusen TEU 

Miljoner ton 

Miljoner ton 

NKI 

Mycket nöjd (5) 

Nöjd (4) 

Varken eller (3) 

Missnöjd (1,2) 

75 

9 

30 

46 

15 

- 

 

98 

19 

46 

32 

3 

- 95 

17 

69 

9 

5 

% 

NKI- undersökningar görs 

vartannat år. Kunderna har 

svarat på olika frågor på en 

skala mellan 1-5, från ’mycket 

missnöjd’ till ’mycket nöjd’. 

Nettoomsättning / 

årsarbetare 

2,1 2,0 2,0 1,9 2,3 Miljoner kronor 
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11.2 Sociala nyckeltal 

 2017 2018 2019 2020 2021 Mätmetod/ kommentar 

Medarbetarkostnader 

Lönekostnader 

42 

41 

48 

47 

52 

50 

47 

46 

47 

47 

Miljoner kronor 

Miljoner kronor 

Antal anställda 

Män 

Kvinnor 

59 

50 

9 

64 

51 

13 

70 

54 

16 

64 

49 

15 

60 

49 

11 

 

Årsarbetare 60 69 73 67 64  

Visstidsanställda 1 1 2 2 2  

Nyanställningar 10 17 12 2 10  

Avslutade anställningar 4 4 4 8 5 Exkl. pensionsavgångar 

Pensionsavgångar 7 4 6 3 4  

Personalomsättning 7% 6% 6% 12% 9% Antal som slutat minus 

pensionsavgångar/medeltalet 

anställda 

Medarbetarförmåner 21,6 33,7 39,8 52,5 53,8 Tkr, friskvårdsbidrag 

MMI - 3,68 - 3,43 - Mäts vartannat år 

Arbetsplatsolyckor 13 12 13 14 15  

Arbetssjukdomar 0 1 0 0 0  

Dödsolyckor 0 0 0 0 0  

Anställda med hög risk för 

sjukdomar 

- 53% - 55% - Stort behov av livsstils-

förändring, HPB. Mäts i 

samband med MMI. 

Andel som är med i 

friskvårdssatsning 

- - - 27 28 Infördes 2020 
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 2017 2018 2019 2020 2021 Mätmetod/ kommentar 

Sjukfrånvaro 

Män 

Kvinnor 

<29 år 

30-49 år 

>50 år 

7,9 4,8 4,4 5,2 

3,2 

5,7 

5,0 

9,1 

4,1 

6,5 

7,0 

4,4 

7,6 

6,8 

3,0 

% av arbetstiden totalt 

Långtidsfrånvaro 

>60 dagar 

62 

5 

37 

2 

48 

4 

9 

1 

52 

3 

% av total sjukfrånvaro 

Antal medarbetare 

Kompetensutveckling 36,8 66,6 59,8 44,3 57,4 Antal timmar kompetens-

utveckling för arbetare 

 

11.3 Miljömässiga nyckeltal 

 2017 2018 2019 2020 2021 Mätmetod/ kommentar 

Elanvändning 2,6 2,8 3 2,6 2,5 Mäts i GWh 

Fjärrvärmeanvändning 785 814 809 639 804 Mäts i MWh 

Ingen fjärrvärme i Köping 

Drivmedelsförbrukning 357 283 314 246 434 Mäts i kubik (m3) 

Diesel (merparten) och Ecopar 

Utsläpp maskiner 

(exklusive kranar) 

11,8 15,9 12,2 10,8   Total CO utsläpp mätt i ton 
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12. Året 2021 
Året 2021 var året då vi… 

...fyllde 20 år. 

…invigde fler kvadratmeter nya magasin; Magasin 55 och 56 i Västerås. 

…renoverade magasin; Magasin 38 och 39 i Västerås. 

...driftsatte ny våg i Köping. 

…investerade i en ny hjullastare. 

...investerade i tre stycken plugin-hybrid personbilar. 

...hade över 800 anlöp för första gången sedan 2012. 

…muddrade hamnbassängen i Västerås för större fartyg. 

…införde en avvikelsemodul i kundsystemet för att bättre kunna åtgärda, följa upp och återkoppla. 

…införde möjlighet för e-signering av avtal och dokument. 

…fick ett NKI-resultat som visar på 95% nöjda kunder. 

…IVV-fartyget Emelie Deymann anlöpte Västerås från Norvik. 

…fortsatte vårt omfattande utvecklingsarbete, själva och tillsammans med kund, avseende 

containerhantering till och från linjefartygen. 

…gjorde en ordentlig bearbetning av driftföreskrifterna efter ett omfattande benchmarkingarbete. 

…började skicka ut riktade och grafiska nyhetsbrev och kundinformation. 

…internt satte upp måltal och redovisade utfall för ett antal olika godshanteringar. 

…tog fram timkostnad för produktionsbortfall och sjösatte projektet ’störningsfri produktion’. 

...påbörjade en utvecklingsresa inom ledningsgruppen för att stärka samarbetet, leva som vi lär 

och tillsammans jobba så effektivt vi kan mot våra gemensamma mål. 

...införde ett nytt arbetssätt för att få en bild i realtid hur medarbetarna och organisationen mår. 

…fortsatte med stora miljöinvesteringar genom att utveckla omhändertagande av dagvatten och 

genom omfattande investeringar i anläggning som tar hand om oljeföroreningar och dagvatten i 

Köping. 

…fortsatte med hälsosatsningen, den så kallade Mimer-modellen som innebär att genom träning 

utanför arbetstid möjliggör upp till 31 timmar extra ledighet. 

...gjorde en upphandling av bemanningsavtal Hamn- och stuveri. 

...klarade av att bedriva produktion utan större kundpåverkan, trots Coronapandemin. 

…hanterade personalförändringar genom att tacka av fyra pensionärer och anställt 10 nya 

medarbetare. 
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13. Året 2022 
Året 2022 är året vi ska… 

…börja med digital tidsskrivning. 

...ordentligt börja använda det nya förbättringsverktyget som ska mäta temperaturen i företaget och 

genomföra åtgärder utifrån resultatet. 

...fortsätta med ledningsgruppsutveckling för att stärka samarbetet, leva som vi lär och 

tillsammans jobba så effektivt vi kan mot våra gemensamma mål. 

...fortsätta utveckla hamnområdena genom att färdigställa byggnation av minst två ytterligare 

magasin. 

…muddra färdigt hamnbassängen i Köping. Muddringen möjliggör för större fartyg. 

…fortsätta med utvecklingsarbetet tillsammans med våra kunder.  

…fortsätta och vidareutveckla metoder för utvecklings- och förbättringsarbete med medarbetarna. 

…införa E-fakturering. 

…införa digitalt anlöp. 

…ta ett administrativt utvecklingssteg genom att rekrytera specifik kompetens för att arbeta med 

kvalitetsutveckling (ISO 9000). 

…ta fram processbeskrivningar för olika typer av gods resa genom hamnen för att tydliggöra de 

kritiska punkterna för leverans med nöjdhet genom hela kedjan. 

…fortsätta och utveckla arbetet kring störningsfri produktion. 

…vidareutveckla arbetet med olika typer av affärsekonomiska analyser och verktyg för det.. 

...påbörja ett samarbete med Eterni för att tillgodose Mälarhamnars behov av flexibel 

bemanningspersonal till hamn- och stuveriverksamheten. 
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14. Styrelsen garanterar 
Styrelsen och verkställande direktör avger härmed Hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021 

samt verksamhetsplan för 2022. Hållbarhetsredovisningen samt Verksamhetsplan innehåller 

Mälarhamnars viktigaste information för förståelse för bolagets utveckling, mål och resultat utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv sprunget ur FN:s hållbarhetsmål. 

I ljuset av den väsentliga samhälleliga hållbarhetsfördelen som hänger samman med att flytta gods 

från lastbilstrafik till sjöfart, avser styrelsen och ledningen att gemensamt arbeta för att via politiskt 

påverkansarbete skapa förutsättningar att inom en 3-5 årsperiod uppnå konkurrensneutralitet mellan 

dessa trafikslag. 

 

 

Västerås den 9 februari 2022 

 

 

 

Anna Eriksson   

Ordförande 

Lars Kallsäby 

Vice ordförande 

 

 

 

Lennart Engman Thomas Karlsson Eva Kugelberg 

 

 

David Sharp Kai Wärn  
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Per Ågren Mats Eriksson  

Sören Pettersson Gunnar Bygdén  
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