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Västerås har i år all anledning att fira. Flera storheter
har här sett dagens ljus. Inte bara ASEA som grundades 1883. Det var här H&M startade för 70 år sedan.
Ica fyller 100 år, högskolan 40 och stiftsbiblioteket
hela 700 år. Ja, det finns sannerligen mycket att fira.
Det var också här i Västerås som den första svenska
pizzan serverades för 70 år sedan. Den viktigaste av
alla dessa födelsedagar att fira, kanske någon tycker.

Att Västerås har ett starkt näringliv är väl känt. Men här finns så mycket mer. Numera även en innerstad med puls, liv och rörelse, samtidigt som allt fler ute i landet upptäcker Västerås som
upplevelsestad. Det gäller även det faktum att Västerås även är en Mälarstad värd namnet med fantastiska boendemiljöer och rekreationsområden.

I Västerås bor kraften

I

Västerås finns alla de grundläggande förutsättningarna på plats. Här finns starkt, innovativt och växande näringsliv med förgreningar
över hela världen. Här deltar redan fler än
femtio nationers forskare, studenter och entreprenörer i utvecklingen av framtidens lösningar. Med all vår gemensamma arsenal av vilja,
kreativitet, fantasi och industriell kraft kan vi möjliggöra omställningen lokalt och globalt till 2050. Det finns
ingen bättre plats än Västerås.
Det är med andra ord helt givet att jag vill bo just
här, i den lilla världsstaden. Sveriges energihuvudstad.
Jag har också sett förändringen. Att Västerås nu
även är en handels- och upplevelsestad. Vi har nu en innerstad med puls, liv och rörelse. Vi har till exempel
över 80 uteserveringar, när jag växte upp hade vi ingen.
Västerås har också utvecklats till ett regionalt handelscentrum. Hit åker man långväga för att handla, men inte bara det. Allt fler ute i landet upptäcker också
Västerås som upplevelsestad. Med Sveriges första actionbad, Kokpunkten har vi tagit ett stort kliv i den riktningen. Där har vi något helt unikt att erbjuda.
Att Västerås blivit en Mälarstad värd namnet är en
annan styrka vi gärna lyfter fram. Hur tidigare otill-

gängliga hamn- och verksamhetsområden öppnats upp
och nu erbjuder fantastiska boendemiljöer. Dessutom
en lång och härlig strandpromenad som sträcker sig utefter hela fjärden.
För 130 år sedan startade arbetet med att elektrifiera
Europa. Det kan inga städer eller regioner konkurrera
med. Nu tar vi ett nytt historiskt steg i och med att
Northvolt kommer till oss med sin forskning för att
starta utvecklingen och tillverkningen av världens grönaste batteri. Tidigare i år hälsade vi även Amazon Web
Services välkomna hit.

”Missa inte
ett besök på
Kokpunkten
om du har
vägarna förbi.”

Att Västerås växer är alltså inte förvånande. Läget i
Mälardalen med närhet till Stockholm har naturligtvis
också stor betydelse. Många som pendlar hit till sina
arbeten, inte minst från Stockholm, upptäcker Västerås
även som bostadsort. Bostadsbyggandet har för övrigt
fördubblats under de senaste åren.
Uppenbarligen är det fler än jag som upptäckt att
Västerås är en fantastisk stad att bo, verka och leva i.
Det är här i Västerås vi samlas, människorna som lett,
leder och vill fortsätta leda förändringen. Här bor förutsättningarna och kunskaperna. Här bor viljan och energin. Här bor kraften. Här tar vi täten in i framtiden.
Välkommen hit för att göra världens skillnad.

Anders Teljebäck, (S)
Kommunstyrelsens
ordförande.
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PLATTFORM MED FOKUS PÅ TILLVÄXT

KARRIÄR
VÄSTMANLAND

HÄR MÖTS
NÄRINGSLIV, AKADEMI
OCH SAMHÄLLE

WEBBASERAD
MATCHNINGSTJÄNST

VÄSTERÅS SCIENCE
PARK har som central
aktör i Västmanlands innovationssystem i snart 20
år haft som uppgift att på
olika sätt hjälpa och stötta
små och medelstora företag att växa och internationaliseras.

K

arriär Västmanland är ett initiativ inom projektet Smart4U och vänder
sig både till kandidater som vill byta jobb
och till företag som söker nya medarbetare med framför allt teknikkompetens.
Tomas Kvist, projektledare för Karriär
Västmanland hos Västerås Science Park:
– Verktyget bygger på en karriärsida på
webben kombinerad med en smart motor
med ny digital teknik. Motorn matchar
kandidater och tjänster med hög precision
och integritet genom att bland annat använda sig av artificiell intelligens.

V

i är en plattform i många dimensioner – fysiskt och virtuellt – där näringslivet, akademi och
offentlig sektor kan mötas med det
gemensamma målet att skapa regional tillväxt, säger vd Caroline Drabe.
Hon berättar att Västerås Science
Park under ett år möter uppåt 2 500
personer från cirka 700 företag.
Primärt företag och entreprenörer i
Västerås och Västmanland. Många
av dem strålar samman vid seminarier, nätverksmöten och matchmaking event.
Andra får mer direkt och konkret
hjälp via något projekt där Västerås
Science Park står som projektägare.
– En av våra styrkor är att leda
stora komplexa projekt som syftar
till att skapa förutsättningar för tillväxt. Vi anlitar då de bästa experterna som finns att tillgå, betonar
Caroline Drabe.
NÄRINGSLIVET I Västmanland är framför allt duktiga på teknik inom automation, robotik inom
hälsa och välfärd,
energi och järnväg.
Västerås
Science
Parks insats handlar ofta om att
hjälpa företagen
att hitta varandra.
– Om man ser
varandras styrkor
och börjar samverka
över
branschgränserna kan synergier skapas

Nu lanseras Karriär Västmanland,
en smart digital rekryteringsplattform för teknikyrken. Målet är att
hjälpa företag inom automation,
energi, järnväg, samt välfärd och
hälsa att hitta rätt kompetens.

PLATTFORMEN ÄR SMART och matchar
Just nu är två stora projekt i gång där Västerås Science Park är projektägare,
Växtzon och Smart4U. Fia Mårdfelt är projektledare för båda.

som leder till tillväxt. Det handlar
alltså om att se möjligheter till att
jobba smartare tillsammans.
Caroline Drabe ger flera exempel
där Västerås Science Park genom
åren på olika sätt hjälpt entreprenörer och företagare som idag driver
framgångsrika företag på den internationella marknaden.
Just nu är två stora projekt i gång
där Västerås Science Park är projektägare, Växtzon och Smart4U. Projektledaren Fia Mårdfelt berättar.
VÄXTZON ÄR ETT EU-projekt som

har pågått i snart tre år. Det genomförs i samarbete med åtta andra science parks och inkubatorer. Syftet är
att med ett större nätverk av experter
kunna erbjuda support och rätt
kompetens till kunskapsintensiva företag i östra Mellansverige.
– Tillsammans får vi en helt
annan styrka genom att utnyttja varandras olika kompetenser och kontaktytor, att hjälpa företag att
– En av våra styrkor
är att leda stora komplexa projekt som
syftar till att skapa
förutsättningar för
tillväxt, säger vd
Caroline Drabe.

växa. Det kan till exempel vara ett
bolag i Uppsala som via Innovationscenter får rätt affärskontakter i
Västerås eller kanske i Norrköping,
förklarar Fia Mårdfelt.
Via Växtzon har hittills närmare
200 företag fått konkret hjälp, ett
stort antal andra i något mindre utsträckning. Förhoppningen är att
projektet ska kunna drivas vidare
när det löper ut i mars 2018.
DETSAMMA GÄLLER Smart4U som
avslutas sista december 2018. Ett projekt som delvis handlar om samma
sak, att genom effektiv samordning få
företag att samverka för tillväxt. Men
här är det Västmanlands fyra styrkeområden som gäller. Alla fyra styrkeområdena har till exempel ett stort
behov av kompetenta medarbetare.
Kompetensförsörjning på kort och
lång sikt är alltså en av flera viktiga
beröringspunkter. Två andra områden
som man fokuserar på är affärsutveckling & internationalisering, samt
forskning & innovation.
– Vår del är att vara navet som får
de olika delarna att dra nytta av varandras styrkor och kompetenser.
Konkret handlar det om att bygga en
gemensam plattform att ta avstamp
ifrån. Att använda det hjul som redan finns för att än mer bidra till regional utveckling och tillväxt, avslutar Fia Mårdfelt.

kandidater med tjänster och företag via
betydligt fler parametrar än andra jobbsajter.
– Det ger pricksäkra resultat mellan
tjänster och kandidater på ett sätt som tidigare bara varit möjlig med en betydligt
mer tidskrävande process, säger Tomas
Kvist.

– Det ﬁnns så många nya jobb, karriärmöjligheter och arbetsplatser i Västmanland att
lyfta fram, säger projektledaren Tomas Kvist.
DE FLESTA LEDIGA JOBB som är tillgängliga i regionen kommer att finnas
med. Företagen har dessutom möjlighet att
lägga in egna, skräddarsydda annonser.
– Ett syfte är också att marknadsföra
Västmanland som ett län i framkant med
många nya, intressanta framtidsjobb,
men också en bra region att bo och leva i.
Det finns så många nya jobb, karriärmöjligheter och arbetsplatser i Västmanland
att lyfta fram som många kanske inte
kopplar ihop med vår region. Det vill vi
berätta om, avslutar Tomas Kvist.

www.vasterassciencepark.se

Empower business to grow
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Grafik: Robotic
s Care

AB

Robotteknik

Svenska
vårdrobotar
snart
tillgängliga i
Kina via
Robotdalen

En av många välfärdsteknologiska produkter som
just nu utvecklas med stöd
från Robotdalen är Poseidon,
världens första hygienrobot.
Ett innovativt, medicintekniskt
hjälpmedel som på ett unikt
sätt hjälper rörelsehindrade
personer att själva ta hand om
sin personliga hygien.

För ett år sedan, hösten 2016, hade
Robotdalen i Västerås besök av en
kinesisk delegation som ville se
vad Sverige kan bidra med i fråga
om tillförlitlig och användbar
hälsorobotik. Resultatet blev ett
samarbetsavtal på 100 miljoner
kronor.

Bakgrundsfakta om
robotteknik
Robotik är idag under mycket snabb
utveckling och bedöms få samma revolutionerande inverkan på samhället som IT
har haft. Nya innovationer och tekniklösningar bokstavligen forsar fram på löpande
band. Jättarna i sammanhanget är USA och
Kina med Israel som god trea. Den generellt
stora utmaningen, alla spännande innovationer till trots, är att få fram teknik som
uppfyller kraven på både kapacitet och
tillförlitlighet. Här ligger Sverige bra till.

K

ina har ett jättebehov av att
effektivisera vården av en
kraftigt åldrande befolkning
som ska tas om hand av en
krympande andel unga. Det vi är duktiga
på är att kommersialisera användbar robotteknik, inte minst inom så kallad välfärdsteknologi. Det hade den kinesiska
gruppen som besökte oss tagit reda på.
De var imponerade över vad de såg, berättar Adam Hagman, affärsutvecklare på
Robotdalen med ansvar för hälsorobotik.
Han berättar att det på världsmarknaden
än så länge bara finns ett fåtal produkter i
omlopp. Här kommer Sverige och Robotdalen in.
– Det är ingen tvekan om att vi sticker ut
när de gäller tillförlitlighet. I nuläget stödjer vi ett 30-tal produkter från lika många
företag. Flera av produkterna är redan ute
på marknaden, andra är på god väg. Det är
allt ifrån banbrytande industrirobotar och
autonoma gruvtruckar till drönare och olika vårdrobotar.
Det här gör att Robotdalen med huvudsäte i Västerås har ögonen på sig. Hit
kommer besökare från hela världen,
minst en gång i månaden. Men tyvärr har
det oftast stannat där. Åtminstone fram
tills nu.
– Utmaningen är att få tillgång till riskkapital. Det kostar att komma ut på större
marknader, vilket är helt nödvändigt om

Dr. Dong Feng, guvernör för Tiexidistriktet i Shenyang, Liu Qian, vd för Zhongrui Funing Robotics,
Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås, Eva Lilja, näringslivsdirektör i
Västerås Stad tillika styrelseordförande för Robotdalen, och Erik Lundqvist, chef för Robotdalen.

Som nationellt kompetenscentrum, med
verksamhet i hela Sverige, har Robotdalen
uppdraget att möjliggöra kommersiell
framgång av nya idéer och lösningar
inom robotteknik. Fokus ligger främst på
innovationer för industri, service samt vård
och omsorg.

Robotdalen
vi vill ha tillväxtföretag i Sverige. Sverige
är alldeles för litet, konstaterar Adam
Hagman.
Om allt faller på plats kan det visa sig att
kontakten med Kina blir det stora genombrottet. En sak är säker, Liu Qian, den
kvinnliga ägaren av storföretaget Zhongrui
Funing Robotics och hennes följeslagare
från den lokala provinsregeringen, hittade
vad de sökte – vårdrobotar och annan robotteknologi. Riktiga användbara produkter, färdiga att kommersialisera för världsmarknaden.
Ett svenskt investmentbolag är nu
under bildande med 100 miljoner kronor
att investera för kommersialisering av
olika produkter. Allt finansierat av det ki-
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nesiska bolaget, som därmed får tillgång
till de berörda teknologierna. Samtidigt
bidrar de till utvecklingen av de svenska
bolagen.
– Just nu pågår diskussion med 5-6 startupbolag om medverkan. Det är för tidigt att
nu gå ut och nämna vilka det handlar om.
Men några av produkterna kan mycket väl
vara ute till försäljning i Kina redan innan
årsskiftet, säger Adam Hagman, som poängterar att Robotdalen själv inte äger
några bolag. Uppgiften är tvärtom att hjälpa företag att bli framgångsrika.
– Det är superkul varje gång vi ser att de
kan börja flyga för egen maskin.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Robotdalen

■ Är en katalysator för utveckling och
implementering av nya idéer och
lösningar inom robotteknik. Fokus är på
innovationer för industri, service samt
vård och omsorg.
■ Verksamheten omfattar hela landet och
finansieras av VINNOVA, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt akademi,
offentlig sektor och näringsliv i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län.
■ Ett 40-tal produkter har hittills via
stöd från Robotdalen kommit ut på
marknaden.
■ Målet är att bli en internationellt erkänd
innovationsmiljö, som sätter svensk
robotteknik på världskartan,
För ytterligare information besök
www.robotdalen.se
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SNART FLYTTAR VI HIT
– MÖJLIGGÖR KUNDMÖTEN PÅ NYTT SÄTT
DET ÄR EN INSPIRERAD och glad kontorschef som berättar om de
satsningar som Swedbank nu gör i Västerås. Framförallt om ﬂytten i slutet på
mars till höghuset som nu håller på att färdigproduceras vid resecentrum. Här
i nya, lättillgängliga och kundanpassade lokaler kommer bankens samtliga
resurser att samlas.

V

i får nu möjlighet att möta alla våra kunder på
ett helt nytt sätt, i moderna lokaler som är anpassade för att möta varje enskilt behov på bästa
sätt, oavsett ärende. Det känns fantastiskt spännande, säger kontorschefen Olle Andersson, som menar att flytten ytterst handlar om att möta framtidens behov. Men de handlar också om Swedbanks
starka tillväxt lokalt i Västerås.
– Här finns en direkt koppling till våra medarbetares höga kompetens och inte minst lyhördhet för kundernas behov och önskemål, säger Olle Andersson,
som betonar Swedbanks uttalade vilja att träffa alla
kunder personligt och nära, vare sig det sker i telefon,
i digitala kanaler eller på kontoren.
– Idag sköter nästan alla sina vanliga vardagsärenden själva. Det gör att ärenden på våra kontor
oftast är ganska komplexa. Det är därför en helt naturlig utveckling att samla alla resurser i ett fullsortimentskontor, där vårt heltäckande utbud av finansiella tjänster inom lån, betalningar, sparande, investeringar och försäkringar, finns samlat på en och
samma plats. Det blir enkelt och smidigt för alla.
I bottenplanet tas både privatpersoner och företag

emot i en ljus, rymlig och välkomnande bankmiljö
med öppen planlösning. På plan tio finns sedan ett
stort antal mötesrum för personlig rådgivning.
Något som definitivt inte förändrats av samhällets digitalisering är Swedbanks starka samhällsengagemang. Det är, betonar Olle Andersson, en viktig del av vårt arv med rötter i sparbanksrörelsen.
I VÄSTERÅS LIGGER FOKUS på att stödja lokalsam-

hället med olika initiativ kring utbildning, arbete och
entreprenörskap. Bland annat har en medarbetare
som huvuduppgift att ge bankneutral gratis utbildning om den digitala världen till främst äldre kunder.
Även skolelever utbildas men då i privatekonomi. Ett
annat exempel är stöd till Ung Företagsamhet, som
utbildar gymnasieelever i entreprenörskap.
– Vi tar även samhällsansvar genom att erbjuda
praktikplatser, både till ungdomar och till personer
med hög utbildning som ännu inte kommit ut i arbetslivet. Allt de här handlar om att vi som bank vill
hjälpa individer och företag att växa och därigenom
kunna bidra till Västerås fortsatta utveckling och
tillväxt. Det känns väldigt tillfredställande.

5

Swedbanks nya ledningsgrupp i Västerås. Från
vänster Biträdande kontorschefer Björn Vikman, Monia
Ström, Henrik Bohman, Ulrika Grönberg och Kontorschef
Olle Andersson

Med våra nya lokaler, duktiga medarbetare och
vår nya ledningsgrupp med rötterna i Västerås har vi
bästa förutsättningar att fortsätta vara en stark aktör
på den lokala marknaden.

www.swedbank.se
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Nyetableringar

Amazons
molntjänster
drar in över Mälardalen
Nätjätten Amazon Web Services
(AWS) storsatsning i Sverige blev
en vinstlott för Mälardalen. Just
nu byggs tre tillgänglighetszoner,
varav en i Västerås som kommer
att tas i drift under 2018. De två
övriga byggs samtidigt i Eskilstuna
och Katrineholm.

Frankfurt, Irland eller London. Men de
har också uttryckt önskemål om att kunna
lagra och processa sina data här i Norden.
Varför just Sverige och Mälardalen?
– Vi tog bland annat hänsyn till bredbandsutbyggnad, nätverksinfrastruktur,
närhet till teknisk kompetens och tillgång
till förnybar energi. Vi tittade också på
hur stort geografiskt område vi kunde

M

olnet har utan tvekan revolutionerat IT-världen. Allt
fler företag, både globala
storföretag och små fåmansbolag, har under de senaste åren valt
att lägga ut hela eller delar av sin IT-drift.
Giganten Amazon Web Services har alltså valt att satsa på Sverige och Norden.
Darren Mowry, Nordenchef på AWS förklarar varför:
– Nordiska företag som Scania, Assa
Abloy och Klarna har i en allt högre grad
valt att köpa våra tjänster. Det har hittills
inneburit att de haft sina data i någon av
våra befintliga regioner – exempelvis i

– Världen genomgår just nu ett teknikskifte
som inte liknar något vi sett hittills, säger
Darren Mowry, Nordenchef på Amazon Web
Services.

täcka. Genom att lägga den nya regionen
i Mälardalen och Västerås kunde vi säkerställa att ha låga svarstider till alla nordiska huvudstäder, något som är viktigt för
våra kunder som har affärskritiska applikationer i våra datacenter.
Vad innebär den här satsningen
konkret för era kunder?
– Att de får tillgång till avancerad molnteknologi med låg svarstid. Vi tror att det kommer att gynna svensk industri och svenska
startups. Kunderna kommer också att kunna
lagra sina data i Sverige – innehållet kommer aldrig att flyttas om inte kunden vill det
– av till exempel olika integritetsskäl.
Vilken betydelse kan etableringen få
för Västerås och Sverige som land?
– Det kommer att ha stor påverkan på regionen. Självklart kommer vi att välkomna en del nya medarbetare, vi söker folk
till alla våra datacenter. Vi kommer också
att behöva olika kringtjänster. Med det är
viktigt att inte stirra sig blind på arbets-

tillfällena. Det är framför allt
infrastrukturen i sig som bidrar
till jobb och tillväxt. Många av de
svenska tillväxtföretagen, exempelvis iZettle, Bambora, Tink
och Klarna, var tidigt ut i
molnet och har idag flera
hundra anställda.
– Det här nya sättet att hyra IT-kapacitet istället för att
köpa den och samtidigt få tillgång till en global infrastruktur inom
loppet av några minuter, har bidragit
till dessa verksamheters framgång. Vi
räknar med att vår nya region kommer att
hysa några av framtidens mest framgångsrika svenska bolag. Det i sig fortsätter att bidra till det svenska startupundret och den digitala transformeringen
som industrin just nu genomgår.
Hur ser ni på framtiden för
molntjänster?
– Världen genomgår just nu ett teknikskifte som inte liknar något vi sett hittills –

Forskning och utveckling hamnar i Västerås

Northvolt storsatsar på svenskproducerade
batterier för europamarknaden
Över 40 kommuner anmälde sitt
intresse när företaget Northvolt
letade efter lämpliga etableringsorter för sin storskaliga batteritillverkning i Europa. De två bästa
platserna visade sig vara – Skellefteå och Västerås.

M

arknaden för bland annat
elbilar kommer att explodera under de närmaste
åren, därmed även behovet
av batterier. Idag är det ont om tillverkare. Det är bakgrunden till satsningen som
det svenska bolaget Northvolt nu står inför. Den gigantiska fabriken, stor som
Gamla Stan i Stockholm, ska byggas i

Skellefteå medan forskning och utveckling placeras i Västerås.
Att valet föll på just Västerås för forskning och utveckling var väl ingen direkt
överraskning. Northvolts vd Peter Carlsson
har till exempel kallat Västerås för Sveriges
svar på Silicon Valley. Här finns framför
allt, som han säger, en enorm tradition av
elektrifiering och kompetens.
En annan fördel är läget i Mälardalen
med det stora upptagningsområde för
kvalificerade medarbetare som det innebär, från till exempel Stockholm.
Utöver själva forskningsanläggningen
avser Northvolt att ha ett mottagningskontor Västerås. Totalt kan man behöva
anställa 300–400 personer i Västerås.
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Redan nu pågår förberedelser för den
nya forskningsanläggningen. Syftet är att
skapa en innovativ plats där empirisk
forskning och optimering kan genomföras i en realistisk produktionsmiljö.
– Det här visar att Västerås är och utvecklas till en dynamisk plats för innovation och spetskompetens, inom bland annat teknologi och modern industri. Nu tar
vi ytterligare ett historiskt steg i arbetet
med att lösa globala utmaningar i och
med att Northvolt kommer till oss med sin
forskning och utveckling av världens grönaste batteri, säger Anders Teljebäck (S),
kommunstyrelsens ordförande i Västerås,
som nu ser fram mot ett spännande samarbete med Skellefteå och Northvolt.

– Västerås har en enorm tradition av elektrifiering och kompetens, säger Northvolts vd
Peter Carlsson.
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Fakta molnet eller ”the cloud”

Foto: Jonas Bilberg

Molnet innebär att man istället för att
arbeta lokalt på sin dator och mot egna
servrar väljer att arbeta över internet mot
servrar som ägs och driftas av externa
leverantörer.
Med andra ord, det handlar om externa
IT-resurser via internet som man betalar för
som en tjänst – molntjänster.

Hallå där …
Paul Pettersson, rektor vid
Mälardalens högskola (MDH) i
Eskilstuna och Västerås.
Ni är den samproducerande
högskolan. Vad betyder det?
– Det betyder att vi har omfattande
samverkan med både näringsliv och
offentlig sektor i regionen.
Samverkan var självklart redan när
högskolan grundades för 40 år sedan
då industrin behövde välutbildade
medarbetare och närhet till bra kompetensutveckling. Den grunden har vi
fortsatt att bygga på. Idag har vi tre
centrumbildningar: Robotdalen,
Automation Region och
Samhällskontraktet som alla är samarbetsprojekt som knyter samman företag eller kommuner, regioner och
landsting med forskning och utbildning. Syftet är att stärka och synliggöra de olika verksamheterna, men
också den kunskap som finns och genereras genom samarbetet. Jag vill
också framhålla våra strategiska avtal
med ABB, Bombardier, Volvo Group
och VEMM, det vill säga Vafabmiljö,
Eskilstuna Energi och Miljö samt
Mälarenergi där vi också samverkar
inom forskning och utbildning.

Amazon Web Services

– Även om vi befinner oss i början av
molnrevolutionen så är det ganska otroligt hur mycket molnet redan påverkat
världen. Tittar du på filmer på Netflix eller Viaplay, om du betalar med iZettle,
bokar boende via AirBnB eller spelar
Clash of Clans på din mobiltelefon, så
kommer du i kontakt med vårt moln.
Text: Per-Åke Hultberg
Illustration: iStockphoto

Det största teknikskiftet i
bilens mer än 100 år gamla
historia. Det är bakgrunden
till batteritillverkaren Norhvolts storskaliga satsning i
Skellefteå och Västerås.
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Vad bidrar ni som högskola
med till regionen?
– Forskning är viktigt för att stärka
konkurrenskraften och driva utvecklingen framåt. Och kompetensförsörjning i form av högre utbildning är
kanske en av de viktigaste komponenterna för regional utveckling. Här
spelar högskolan en nyckelroll och
bara sedan år 2000 har MDH examinerat 6 000 sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, 4 800 ingenjörer
och 2 000 lärarstudenter. Vi är också
den högskola som har flest doktorander. De finns inom alla våra forskningsinriktningar och många söker
sig hit, just för att vi samverkar med
samhället runt omkring oss.

Foto: iStockphoto

och det sker med en enorm hastighet,
mycket snabbare än vad någon hade trott.
När vi startade för elva år sedan visste vi
att det fanns en betydande potential men vi
kanske inte trodde att vi skulle ha en årlig
omsättning på över 16 miljarder USD och
en årlig tillväxttakt på över 40 procent. Vi
tror att mycket få företag kommer att ha
egna datacenters i framtiden. Det betyder
att majoriteten av alla applikationer kommer att finnas i molnet. Det har blivit en
standard och ett förstahandsval för de flesta företag och organisationer.

■ Är ett fristående bolag inom Amazon-koncernen med egna kunder,
helt andra tjänster och en egen
organisation. E-handlaren Amazon.
com är en stor och viktig användare
av AWS:s tjänster.
■ Med satsningen av tre tillgänglighetszoner i Mälardalen – Eskilstuna,
Katrineholm och Västerås – skapas
bolagets femte region i Europa och
den första i Sverige. Idag har AWS 16
regioner spridda över hela världen.
■ De första kunderna till den svenska
regionen med datadrift i Mälardalen
beräknas kunna välkomnas under
2018.

Hur syns samverkan i
utbildningarna?
– Förutom att våra studenter gör exjobb, praktik eller får gästföreläsningar, bland annat, så har vi tagit fram
utbildningar tillsammans med industrin för att svara på deras kompetensbehov. Exempel är högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik med
inriktning mot elektroteknik och vårt
nya civilingenjörsprogram i industriell ekonomi. Vi har även utbildningar
för dem som är mitt i karriären, som
Prompt för yrkesverksamma i mjukvarubranschen, i samverkan med industriföretag och KK-stiftelsen.
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TRÅDLÖST NÄT FÖR
”DEN SMARTA STADE
– HÄR FINNS OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

– Det är en otroligt spännande och expansiv period just nu där det gäller att ta plats, David
Hjälmgården, vice vd på Fibra.

FIBERRACET FORTSÄTTER med oförminskad styrka och
kommer så att göra till dess att vi har ett färdigutbyggt nät över
hela landet. Stadsnätsoperatören Fibra gör allt för att dra sitt
strå till stacken i fem Mälardalskommuner. Nu testas dessutom
ny teknik med outtömliga möjligheter.

F

ibras verksamhet handlar först och
främst om att bygga ut ett stort och säkert fibernät, men inte bara det. Parallellt
pågår utveckling och tester av ny teknik.
– Just nu är vi i uppstarten att pilottesta
ett öppet trådlöst nät som gör det möjligt
att bygga ”den smarta staden”, som det
har talats om i ganska många år. Tekniken
har förfinats och olika standarder runt
lågfrekvent trådlös kommunikation har
dykt upp. Detta är en möjliggörare för automatisering av den smarta staden, säger
Fibras vice vd David Hjälmgården och
ger några exempel.
– Det kan handla om allt från att mäta
vattennivåer och luftföroreningar till att
hålla koll på soptunnorna när det är dags
att tömma, läsa av trafikflöden eller läsa
av fjärrvärmeförbrukningen.
– Här finns oändliga möjligheter att
automatisera flöden. Det är en otroligt
spännande och expansiv period just nu
där det gäller att ta plats.

DET SOM TIDIGARE skett manuellt kan

nu batteridrivna sensorer ta hand om. Här
ser David Hjälmgården möjligheten att
kunna tillhandahålla ett trådlöst nät där

lokala företag kan koppla upp sig mot
olika tjänster som andra utvecklar och levererar. På liknande sätt som med Fibras
befintliga stadsnät.
– Vi är ett av landets största kommunala stadsnätsbolag. Det sedan kommuner
och energibolag i Västerås, Eskilstuna,
Strängnäs, Hallstahammar och Arboga
för några år sedan enades i ett gemensamt
stadsnät. Idag ställs så stora krav att man
måste ha volym för att kunna driva nätverksamhet på professionell bas, säger
David Hjälmgården.
Bolaget startade redan för 17 år sedan
som ett gemensamt projekt mellan
Mälarenergi och ABB. Mycket har hänt
sedan dess då nätet gått från att till största
del användas för att nöjessurfa till att vara
bärare av samhällskritisk information
DAVID

HJÄLMGÅRDEN förklarar att
stadsnätet är ett öppet nät där ett 20-tal
tjänsteleverantörer konkurrerar om att
tillhandahålla Internet, TV, telefoni och
andra värdeskapande tjänster för privatpersoner och organisationer.
– Vår styrka är att vi erbjuder ett stort
och etablerat tjänsteneutralt nät. I kon-
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På uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad genomför Fibra nu ett
projekt som totalt omfattar 120 skolenheter.
Det handlar om att bygga ut, förbättra och
modernisera alla trådlösa nät i stadens samtliga
förskolor, grundskolor och gymnasium.

kurrens om slutkunden får sedan andra
leverera de olika tjänsterna. Vi har många
stora och viktiga kunder, varav ett flertal
hanterar samhällskritisk information.
Därför lägger vi ner enormt mycket arbete på att kunna leverera ett så säkert
och robust nät som möjligt. I det arbetet
samarbetar vi med tillsynsmyndigheten
PTS, säger David Hjälmgården.
Västerås stad en är av flera större kunder. Här finns ett stort antal fastighetsägare och företag. Till exempel ABB,
Westinghouse och Region Västmanland,
och såklart även många småhusägare.
Totalt rör det sig om cirka 70 000 anslutningar.

Just nu satsar
Fibra hårt i de
kommuner där man
erbjuder sina tjänster.
Överallt pågår kabelgrävning som vittnar
om ﬁbernätets kraftiga
tillväxt.
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N”
– Vi vill sprida kunskapen hur kul det är att jobba med teknik, säger Sara Mill, projektledare på
Fibras utvecklingsavdelning.

VIKTIGT MED
FLER TJEJER I
TEKNIKBRANSCHEN

Foto: Cultura Creative/Johner Bildbyrå

SARA MILL ÄR projektledare på Fibras utvecklingsavdelning.
Flera projekt är på gång just nu, berättar hon. Det största på
uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad.
– IT-användningen förändras ju hela tiden. Det gör att det är helt andra krav i
dag än för bara fem år sedan, säger Sara
Mill som leder och planerar ett projekt
som totalt omfattar 120 skolenheter.
Syftet med projektet är att bygga ut,
förbättra och modernisera alla trådlösa
nät i stadens samtliga förskolor, grundskolor och gymnasium.
Projektet startade i slutet av 2016 och
Sara räknar med att de ska vara färdiga
vid halvårsskiftet 2018. Just nu är åtta av
företagets tekniker engagerade, både
kommunikationstekniker och optotekniker.
ETT ANNAT PROJEKT som Sara Mill
gärna lyfter fram går under namnet
”Teknikbussen”. Projektet är initierat och
leds av ”Jobba i Västerås” och syftar till
att locka tjejer till teknikyrken genom arbetsplatsbesök på olika teknikföretag.
Vid två tillfällen har Sara och en kvinnlig kollega tagit emot en grupp tjejer för
halvdagsbesök, första gången från gymnasiet, den andra från högstadiet.
– Det finns så många fördomar mot
teknikyrken bland tjejer. Det vill vi försöka avdramatisera genom att berätta vad

man gör på ett teknikdrivet företag och
om hur det är att jobba med teknik, säger
Sara och betonar hur inspirerande det var
att ta emot tjejerna.
– De visste inte så mycket om teknikyrken, men var samtidigt nyfikna och
ställde många frågor. Jag är övertygad
om att projektet skapat ett större intresse
för teknikjobb bland unga tjejer här i
Västerås. Det är jätteviktigt. Vi behöver
verkligen bli fler, säger Sara Mill.
SJÄLV ÄR HON UTBILDAD systemvetare
med kandidatexamen i systemvetenskap
vid Örebro universitet. Hon har sedan
även läst IT-ekonomi på Mälardalens
högskola vilket gav en kandidatexamen i
företagsekonomi.
– Vi vill sprida kunskapen hur kul det
är att jobba med teknik. Det händer någonting nytt hela tiden. Tekniken går hela
tiden framåt, det stannar aldrig av. Det är
omväxlande och blir aldrig tråkigt. Det
gäller verkligen även här på Fibra. Våra
uppdrag och det vi levererar är väldigt
omväxlande. Internet är idag ett måste
och att vara med i den fortsatta utvecklingen är att vara en del av framtiden. Det
är superintressant.

www.ﬁbra.se
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Destinationsstaden

Kokpunkten nu he
Vad gör man med ett gammalt ångkraftverk från 1917, som länge varit
ur drift och som förklarats som
byggnadsminne och alltså inte
får rivas? Varför inte skapa något
riktigt spektakulärt? Varför inte
Sveriges första actionbad? Sagt
och gjort! Det är nu tre år sedan
den minst sagt unika upplevelsedestinationen invigdes, nu förstärkt med ett högklassigt hotell.
Snart blir Kokpunkten komplett.

V

i har fått en helt ny reseanledning till Västerås. Betydligt
fler än hälften av besökarna
har hittills varit inresta. Ändå
är det bara början, säger Sofie Lidholm,
utvecklingschef Visit på Västerås Marknad
och Näringsliv.
Actionbadet var alltså först på plats.
Och det är absolut inget vanligt äventyrsbad, betonar Sofie. Det är snarare en
slags korsning mellan fartfyllda egende-

signade attraktioner och färgsprakande
ljussättningar.
– Den visuella upplevelsen med ljud,
ljus och bild, som skiftar från gång till
gång, är något alldeles extra. Det måste
upplevas på plats.
Utöver alla coola attraktioner – rutschkanor, forsar, pipes och häftiga fallhöjder
i en åtta våningar hög byggnad – handlar
det banbrytande konceptet alltså om att
med digitala projiceringar skapa växlande miljöer. Allt för att ge ytterligare en
dimension av badupplevelsen.
Även byggnadens högsta del har nu
fått nytt liv. Här, med fantastisk utsikt
över Mälaren, har nämligen The Steam
Hotel, en av Sveriges häftigaste hotelloch mötesanläggningar tagit plats med
227 rum.
– I en så speciell byggnad måste givetvis även hotellet var något riktigt extra.
Målet har varit att bevara så mycket som
möjligt av den gamla industrikänslan och
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det har man verkligen lyckats med, på detaljnivå, säger Sofie Lidholm.
Här finns möteslokaler för upp till 500
personer, tre restauranger, varav en på våning 18 med stor skybar. Dessutom en
magnifik spa-avdelning med både inomoch utomhuspooler.
– Att Kokpunkten förstärkts med The
Steam Hotel är ett stort steg mot att göra
det gamla ångkraftverket till en fulländad
upplevelsedestination i högsta klass. Vi
ser redan en ny ström av besökare, säger
Sofie Lidholm och konstaterar att
Västerås nu etablerats på den svenska destinationskartan.
Men det är inte slut med det. Alla goda
ting är tre. Även här. Vid sidan av Nordens
häftigaste actionbad och ett hotell långt
utöver de vanliga, ska Kokpunkten slutligen kompletteras med ett tredje ben. Den
imponerande gamla turbinhallen kommer
inom något år eller två att ha omvandlats
till ett science center med arbetsnamnet
”Energi Action Center”.

– Det blir en publik arena där besökarna ska inspireras att gå från insikt till
handling med fokus på energifrågor. Att
de helt enkelt ska bli bättre rustade att
agera hållbart, förklarar Ylva Wretås,
strateg på Västerås stad.
Just nu håller ett koncept på att tas
fram. Ylva Wretås betonar hela
Kokpunktens syfte som destinationsmål.
”Energi Action Center” är definitivt inget
undantag, tvärtom. Det var ju i den här
byggnaden som energikraft en gång sattes på den globala kartan.
– Att i den här mycket speciella industrimiljön ha förmånen att nu hundra år
senare kunna erbjuda starka tanke- och
känslomässiga upplevelser inom framtidens energi känns helt fantastiskt. Energi
Action Center kommer definitivt att
sticka ut, även på internationell nivå, avslutar Ylva Wretås.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Kokpunkten
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Steam Hotel har fått en smått otrolig start
med en beläggning på över 90 procent och
en förstaplats på Tripadvisor.
Där kan det låta så här:
– Ett hotell utöver det vanliga där unik miljö
och nytänk skapar en varm och välkomnande stämning. Här finns något för alla, från
barnfamiljen till det äldre paret eller vännerna som vill unna sig lite lyx i vardagen.
– Absolut bland det bästa hotell jag varit
på, vilken överraskning. Kommer definitivt
tillbaks igen, välkomnande atmosfär på hela
hotellet med vänlig personal. Fräscht, rent,
snyggt och genomtänkt. Superbra!
– Näst intill perfekt hotell!! Fantastisk inredning. Superlyxigt och annorlunda. Känns som
att kliva in i en annan värld.
– Världsklass!

tare än någonsin
Västerås ångkraftverk –
idag Kokpunkten

Västerås högst på Googles
resmålslista

Den höga tornbyggnaden med
sina fyra skorstenspipor vittnar om
en betydelsefull epok i den svenska kraftgenereringens historia.
Det togs i drift 1917 och försörjde
inte bara Västerås, utan stora delar
av Sverige med kraft. När den
andra tornpannan stod klar 1937
var den Europas största och gjorde
att kraftverket blev känt även internationellt. 1979 blev kraftverket ett
beredskapsverk. 1992 avvecklades all kraftproduktion. 1998
köpte Peab byggnaden som nu är
klassad som byggnadsminne. 2014
invigdes Kokpunkten, actionbadet,
nu kompletterat med The Steam
Hotell. Den gamla turbinhallen
förbereds för ett science center.

Foto: Andreas Sundgren

Bara Stockholm och Göteborg var högre

För mer info:
www.kokpunkten.se
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På Googles lista över söktrender sommaren 2017 i fråga om
resmål hamnade Västerås på en överraskande och mycket
hedrande tredje plats, före självklara höjdare som Gotland och
Liseberg.
– Att komma på tredje plats med bara Stockholm och Göteborg före
oss är väl något? Vi har tidigare inte ens varit bland topp-tio. Så det
har verkligen hänt något, säger Sofie Lidholm, utvecklingschef Visit
Västerås.
Att förklaringen heter Kokpunkten, att alltfler har uppmärksammat actionbadet och inte minst öppnandet av The Steam Hotel, är
hon ganska övertygad om.
– Vi har blickarna på oss på ett helt nytt sätt. Vi uppmärksammas
nu hela tiden i press och sociala medier. Det var en markant
skillnad i somras.
Topp 10 mest sökta resmålen inom Sverige:
1 Stockholm 2 Göteborg 3 Västerås 4 Gotland 5 Norrköping
6 Visby 7 Liseberg 8 Växjö 9 Karlskrona 10 Östersund
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Stadens kontrollrum handlar om att samhällsaktörer såsom landstingen, sjukhusen, kommunen, länsstyrelsen, brandkåren och företagen som sköter el- och värmeförsörjning, bredband och
transporter ska dela viktig information med varandra i syfte att åtgärda störningar i tid och få samhället att fungera så friktionsfritt som möjligt.

Stadens kontrollrum –

Modell att möta samhällets utmaningar
Sedan ett par år tillbaka pågår
arbetet med att skapa Stadens
kontrollrum. Tanken är att alla
viktiga samhällsfunktioner i
Västerås inom några år ska vara
uppkopplade mot varandra i ett
virtuellt kontrollrum.

D

et handlar i grunden om att
med samordning av kritisk information stärka samhällets
motståndskraft mot det oförutsedda och att på så sätt vara bättre rustad
för framtidens utmaningar, förklarar Cecilia Johansson, projektledare på Mälarenergi, där idén kläcktes 2014. Den utmynnade i projektet Stadens kontrollrum
som sträcker sig fram till 2019.
Målsättningen är att då ha en tekniskt
robust och säker lösning på plats. Ett färdigt koncept där man tagit till vara de möjligheter som digitalisering och automation
ger, att knyta samman isolerade system
som är vitala för stadens trygghet och säkerhet. Till exempel elnät, fjärrvärme, vatten, gatubelysning, trafikljus med mera.

Att det borde vara intressant för en rad
aktörer, utöver Mälarenergi och Västerås
stad med dess olika förvaltningar, säger
sig självt. Bland tänkta medaktörer, varav
några redan är med i projektet, är främst
regionen/landstinget, länsstyrelsen, brand
och räddningstjänst, fastighetsbolag, kollektivtrafikbolag och Trafikverket.
– Var och en sitter på stora och viktiga
informationsflöden. Om den vore samordnad skulle alla aktörer direkt ha tillgång till all nödvändig information.
Insatser vid olika typer av kriser, stora
störningar och olyckor skulle då bli betydligt mer effektiv och snabbare än idag,
säger Cecilia Johansson och ger en större
brand som exempel.
Idag går larm enbart till sambandscentralen som skickas ut till räddningstjänsten. Med Stadens kontrollrum skulle
Mälarenergi omgående kunna slå ifrån all
el i den brinnande fastigheten för att på så
sätt göra det säkert att spruta vatten, innan brandkåren är på plats. De skulle också kunna få besked om vilken brandpost
som har bäst tryck. På väg till brandplat-

sen skulle alla blåljusenheter dessutom
kunna få fri passage förbi alla trafikljus.
Boende i området och hela staden skulle
snabbt kunna underrättas och eventuellt
varnas med korrekt information, hela tiden uppdaterad via sms.
– Vi ser Stadens Kontrollrum som ett
strategiskt instrument att möta en mängd
olika utmaningar som samhället hela tiden
sälls inför. Inte minst utmaningar med växande städer, fler invånare och tätare trafik.
Hotbilder som gängkriminalitet och klimatförändringar gör samordnade insatser än
mer angeläget, menar Cecilia Johansson.
Systemen måste då kunna prata med varandra i realtid, snabbt, specifikt och koordinerat, dela information och därigenom förmedla en korrekt nulägesbild till alla berörda. Även till allmänheten och till media.
– Det här är ett fantastiskt spännande
projekt att jobba med, en modell att på
sikt kunna sprida ut över hela landet. Det
handlar ju om att med modern teknik
skapa samhällsnytta, nu och i framtiden.
Text: Per-Åke Hultberg

– Målsättningen är att ha en tekniskt
robust och säker lösning på plats 2019,
säger Cecilia Johansson, projektledare på
Mälarenergi.

Fakta:
■ Är ett samarbetsprojekt med i första
hand Västerås stad, Mälarenergi och det
svenska forskningsinstitutet RISE SICS.
Det handlar om att samhällsaktörer ska
börja samarbeta och dela viktig
information med varandra för att åtgärda
störningar i tid och få samhället att
fungera så friktionsfritt som möjligt. Är
en del av Vinnovas satsning UDI –
utmaningsdriven innovation.

Västerås är Sveriges e-hälsokommun 2017
Västerås stad fick årets utmärkelse Sveriges
e-hälsokommun. Priset går till en kommun
som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft i sin verksamhetsutveckling inom vård och omsorg.
Västerås fick utmärkelsen ”för ett banbrytande, modigt, metodiskt och uthålligt

arbete med invånare och medarbetare i
fokus”.
Ur juryns motivering:
”Med tydligt ledarskap, uttalad målsättning, inkluderande perspektiv och stort engagemang har man lyckats flytta fram positionerna och visa digitaliseringens potential
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för brukare, anhöriga och medarbetare.”
Västerås är ”en kommun som visat hur
digitala lösningar kan bidra till ett bättre
liv för människor med kognitiva funktionshinder. En kommun som generöst
delat med sig av sina erfarenheter och varit en föregångare, till stor inspiration för

många
andra.”
Priset delas ut av
Vitalis, Sveriges kommuner och landsting (SKL), FSSFöreningen Sveriges Socialchefer
och HSO – Handikappförbunden.

BÖRJAR DET
BLI TRÅNGT?

Västerås växer och vi hjälper företag att göra detsamma.
Just nu ﬁnns 500–5000 m2 ledigt i Bombardier-huset på Ringvägen.
Ring oss så berättar vi mer 021-15 60 60. www.hemfosa.se
13
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INNOVATIONER FÖR ETT
UNDER 2019 KOMMER
Bombardier Transportation –
världens största tågtillverkare
– än en gång att leverera en
ny generation tunnelbanetåg
till Stockholms Tunnelbana.
Ungefär samtidigt rullar en ny
modell av spårvagnar ut på
Göteborgs gator.

D

et är sannerligen inte första gången vi
levererar tunnelbana och spårvagnar
till vare sig Stockholm eller Göteborg. Vi
har faktiskt tillverkat samtliga tunnelbanetåg som varit i drift Stockholms tunnelbana sedan den invigdes 1950. Men det är
lika roligt varje gång att få bidra till utvecklingen av en bra och populär kollektivtrafik, säger Thore Sekkenes, vd för
Bombardier Transportation Sverige med
säte i Västerås.
Det är ingen tvekan, kollektivtrafik ligger helt rätt i tiden. Energi-, miljö- och
kapacitetsmässigt är den oslagbar. Att
järnvägen till exempel använder betydligt
mindre mark och har kapacitet att transportera väldigt många fler passagerare än
andra transportslag och därmed bidrar till ett hållbart
samhälle är ingen nyhet.
– Det som motiverar
oss att nu ta utmaningen
på stort allvar är inte bara
miljöhotet utan också urbaniseringen, säger Thore
– Nu handlar det
om att få sällanresenärerna att välja
tåget, säger Thore
Sekkenes, vd för
Bombardier Transportation Sverige.

Våra städer kommer inte att
klara ﬂer bilar. Om man betänker
att 2 000 personer som transporteras i bil, under en timme, kan
jämföras med 50 000 passagerare i tunnelbanan under samma
tid, så blir slutsatsen ganska
självklar.

De 96 nya tunnelbanetågen av modellen C30 som ska traﬁkera Röda linjen i Stockholms
tunnelbana från och med 2019 innebär en rejäl uppgradering. Det handlar om ökad komfort,
trygghet, kapacitet och lägre driftkostnader.

Sekkenes. Våra städer kommer helt enkelt
inte att klara fler bilar. Om man betänker
att 2 000 personer som transporteras i bil
under en timme kan jämföras med 50 000
passagerare i tunnelbanan under samma
tid, så blir slutsatsen ganska självklar, eller hur?
– Nu handlar det även om att få sällanresenärerna att välja tåget, säger Thore
Sekkenes och betonar att Bombardier som
ledande global leverantör antagit utmaningen.
– Vi vrider nu upp fördelarna ett varv
till. Dels med lägre energiförbrukning för
att än mer påtagligt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, dels med ännu
bättre komfort, bättre utrymmen och en
ännu tryggare och trivsammare reseupplevelse. Ökade krav på tex internetuppkoppling är också en självklar service
som vi måste kunna erbjuda,
DEN HÄR UTVECKLINGEN är en del i de
96 nya tunnelbanetåg, av modellen C30,
som ska trafikera Röda linjen i Stockholms
tunnelbanenät och bidrar till en ökad kapacitet och komfort för resenärerna. Tunnelbanetåget har under oktober provkörts i

full hastighet på Bombardiers provspår i
Tyskland, 90 kilometer i timmen.
– Det blir en rejäl uppgradering. Det
handlar om både komfort, trygghet, kapacitet och driftkostnader, säger Thore Sekkenes.
DET SOM FRÄMST påverkar resenärerna
är att det nu blir luftkonditionering i tunnelbanetågen, tryggare miljö och bättre
utrymme för barnvagnar, rullstolar och
rullatorer. För att få mer kapacitet blir det
bredare gångar med både längsgående
och tvärmonterade säten, vilket även
innebär snabbare av- och påstigning, ett
måste för att klara tätare trafik.
Bombardier har en lång historik i
Göteborg och har tillsammans med
Göteborgs Spårvägar tagit fram en ny
spårvagn för staden som successivt kommer att gå i trafik från 2019. Spårvagnarna
kommer att till viss del ersätta de äldsta
spårvagnarna men yttersta målet är att
täcka det ökade behovet av spårvagnar
utifrån utbyggnad av kollektivtrafiken
och ett ökat kapacitetsbehov.
– Även här handlar det om en rad förbättringar ifråga om komfort och kapacitet, avslutar Thore Sekkenes.

Här utvecklas tågets hjärta och hjärna för den
BOMBARDIER TRANSPORTATION HAR den bredaste
produktportföljen inom järnvägsbranschen. Den svenska verksamheten med huvudkontor i Västerås levererar såväl fordon,
signalsystem och underhåll i Norden men också som en av de
ledande aktörerna på den globala marknaden.

D

en nordiska marknaden är väldigt
viktig för oss. Vi levererar alla slags
fordon, signal- och säkerhetssystem, drivoch kontrollutrustning, reservdelar och
underhåll, säger Fredrik Nordström, vice
vd Bombardier Transportation Sweden
AB, med ansvar för försäljning och marknadsföring.
Av det svenska bolagets 1 800 anställda
är omkring 1 000 personer stationerade i
Västerås.
– Vi har idag utveckling och produktion
av t.ex. drivsystem, konstruktion och projektverksamhet här. Det vi gör är strate-

giskt viktigt för hela koncernen, betonar
han.
I Västerås ligger det svenska huvudkontoret. Det är även vårt kompetenscentrum
för utveckling och tillverkning av drivoch styrsystem – tågets hjärta och hjärna.
– Det är ingen hemlighet att vi är världsledande inom dessa områden här i
Västerås. Vi både utvecklar och producerar. En del till svenska tåg men över 80
procent är för den globala marknaden, både inom koncernen och till externa kunder.
Även till konkurrenter, säger konstruktionschefen Magnus Forsén.
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Det är en extremt ingenjörsintensiv
verksamhet och systemen, som utvecklas
av en enhet på ca 200 ingenjörer i Västerås,
används såväl i både höghastighetståg och
tunnelbana.
– Vi levererar över hela världen, till tåg
i Sverige och Norden men också till bland
annat England, Tyskland, Kina och
Australien. Tillväxten inom spårbunden
kollektivtrafik är stark. Allteftersom fler
åker tåg och järnvägsbranschen växer behöver även vår enhet växa med fler el-och
mek ingenjörer men också systemingenjörer, både inom reglerteknik och mjukvara,
säger Magnus Forsén.

cykelkostnad. En omriktare ska nu testas
på befintliga fordon i Stockholms tunnelbana.
Nu kommer även nästa generation av de
välkända Reginatågen, även de med drivutrustning från Västerås.
– Den nya fordonsplattformen Regina
RX bygger på Reginatågen som sedan sin
första version 2001 har utgjort en betydande del av den svenska regionaltrafiken
på järnväg. Det nya tåget Regina RX är
utvecklat och tas i drift inom de närmaste
åren, berättar Marina Sundman, som ansvarar för försäljning av fordon på den
nordiska marknaden.

JUST NU ÄR EN helt ny omriktare, med
den senaste halvledartekniken, inom produktfamiljen på gång, avsedd för flera olika fordon, berättar han. Det gäller ny teknik som innebär lägre energiförbrukning,
mindre underhåll, lägre ljud, och låg livs-

BOMBARDIER TAR MED Regina RX avstamp utifrån de erfarenheter man har ”vi
vet hur tåg ska byggas för svenska förhållanden, både infrastruktur och klimat”. I
Västerås utvecklas den elektronikplattform som ingår i tåget.

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN VÄSTERÅS MARKNAD & NÄRINGSLIV AB
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T HÅLLBART SAMHÄLLE

I Västerås har Bombardier Transportation en
underhållsverkstad där det utförs underhåll och
ombyggnationer av beﬁntliga tåg.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation med huvudkontor i Berlin är ett ledande globalt företag
inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. Bolaget finns representerat i över 60 länder och har levererat
fler än 100 000 järnvägsfordon världen över.
Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB
sysselsätter 1800 personer i Stockholm,
Västerås, Göteborg, Hässleholm, Luleå,
Falköping, Nässjö, Kalmar och Gävle. Vi
levererar alla slags järnvägslösningar, från
tåg till signalsystem och underhåll. Den
svenska verksamheten omfattar bland
annat konstruktion och produktion av
driv- och styrsystem, fordonsintegration
och signalsystem för den lokala som
globala järnvägsmarknaden.

globala marknaden
– Utöver högre kapacitet, komfort och
flexibilitet kommer de nya Reginatågen
vara ännu mer vinteranpassade till det
nordiska klimatet och framför allt låg
driftkostnad, framhåller Marina Sundman.
Konstruktionschefen Magnus Forsén
lyfter även fram det faktum att hela järnvägsbranschen står inför ett teknologiskifte.
– Vi går nu från traditionellt konstruktionsarbete till modellbaserat arbetssätt.
Som aktiv innovatör inom energi- och teknikutveckling gäller det för oss att fortsätta
att ligga i framkant. Det är en viktig och
väldigt spännande utveckling vi har framför oss, säger Magnus Forsén
PRECIS SOM DRIVUTRUSTNING är sig-

nalsystem ett strategiskt viktigt område för
Bombardier. Det svenska bolaget fungerar
som kompetenscentrum för utvecklingen
av dessa. I Stockholm arbetar ca 650 personer med utveckling av avancerad signal-

och säkerhetsutrustning för den nordiska
och baltiska marknaden.
I Västerås finns också ledningen för den
så viktiga eftermarknaden med underhåll,
reservdelar och ombyggnation av befintliga fordon. Bombardier är även representerade på underhållsdepåer i Göteborg,
Luleå, Falköping, Nässjö, Kalmar och
Gävle där trafiknära underhåll genomförs.
– Trots att det svenska bolaget med
1 800 anställda totalt sett utgör en mindre
del av Bombardier Transportation, med
37 000 anställa i över 60 länder, är vi ändå
en viktig del. När det gäller just teknikoch produktutveckling är vi utan tvekan
ett av de mest centrala kompetenscenter
för utveckling. Att då befinna sig i
Västerås och Stockholm – Mälardalen,
där det ﬁnns en gedigen teknisk kompetens och erfarenhet, både bland människor och företag, är en enorm tillgång, avslutar Fredrik Nordström.

SJ3000 och Regina familjen står modell för nästa generation – Regina RX ett smart och
framtidssäkrat tåg med hållbar design och låg energiförbrukning.

Se mer på www.bombardier.com
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Kungsleden – ett av Sveriges ledande fastighetsbolag

”VI ÄR I VÄSTERÅS
FÖR ATT STANNA”
FRÅN KUNGSLEDENS KONTOR på tjugonde våningen i Skrapan, mitt i hjärtat
av Västerås, kan medarbetarna blicka ner på en del av bolagets mycket stora
fastighetsbestånd i staden. Här med ABB:s gamla huvudkontor Ottar i
spetsen. Dessutom de nästan lika välkända kvarteren Melker och Mimer.
– Vi har som mål att långsiktigt
äga, aktivt förvalta, förädla och
utveckla kommersiella lokaler av
god kvalitet i tillväxtregioner. Att
Västerås hör dit råder det ingen
tvekan om, säger Kungsledens fastighetschef
Mats Eriksson.
Bolaget med säte i Stockholm gick in i
Västerås 2011 och är idag stadens i särklass
största kommersiella fastighetsbolag, med en
stor del av ABB:s tidigare bestånd som bas.
Och vi är definitivt här för att stanna, säger
Mats Eriksson.
Som fastighetschef för Kungsledens fastighetsbestånd i Mälardalen ansvarar han även för
kontoren i Eskilstuna och Norrköping. Oavsett
var man etablerar verksamhet har Kungsleden
som bärande idé att bygga kluster, det vill säga
att äga och förvalta fastigheter inom ett avgränsat geografiskt område.
– Det ger en ökad flexibilitet i lokal- och serviceutbudet. Det gör att vi kan anpassa och vässa vårt erbjudande utifrån varje enskild hyresgästs behov. Vi vill göra det där lilla extra, oavsett om det gäller det stora globala företaget eller ett litet fåmansföretag. När de behöver utöka
med större eller mindre lokaler ska de veta att
vi alltid kan möta deras önskemål, säger Mats
Eriksson och poängterar Kungsledens ambition
att vara sina hyresgästers partner genom hela
deras tillväxtresa.
– Med klusterbyggande kan vi samtidigt påverka hela områdets och därmed stadens utveckling.

Av Kungsledens för närvarande totalt elva
kluster finns två i Västerås. Det ena heter
Finnslätten, ett område några kilometer från
Västerås centrum som storleksmässigt närmast
kan beskrivas som en hel stadsdel med flera tusen arbetsplatser. Bolaget levererar själva all el
och kyla, ansvarar även för underhåll av 5 kilometer gator, 2,5 km gång- och cykelväg och 22
parkeringsplatser med totalt 2 500 p-platser.
Här krävs med andra ord en framsynt och aktiv
förvaltning.
ABB hyr ungefär hälften av den totala lokalytan på 238 000 kvm, varav 110 000 kvm är
kontor. Här finns även företag som
Westinghouse, AAQ Logistik och AQ Group.
– Finnslätten är en högts levande stadsdel
med många olika typer av företag. Det är alltså
väldigt mycket folk som hela tiden rör sig i området. Det är lummigt och grönt, inte alls ett
område dominerat av betong och asfalt som
man kanske tänker sig om ett industriområde.
Men vi vill göra mer, säger Mats Eriksson som
ser Finnslätten som ett bra exempel på
Kungsledens ambitioner att utveckla det man
redan har. Inte nödvändigtvis förvärva fler fastigheter utan snarare att med aktiv förvaltning
förstärka den befintliga attraktionskraften.
– Här finns en del service – frisör, lunchrestaurang och företagshälsovård – men vi vill utifrån höja nivån ytterligare. Bland annat att komplettera med en dagligvarubutik, kanske få in
fler mindre butiker, någon mer restaurang och
ett gym. Nu får vi ju dessutom Amazon och
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Northvolt som nya grannar. Det bara förstärker
behovet av ökad servicenivå på Finnslätten.
Det andra klustret är Västerås City, drygt
150 000 kvm med de välkända ABB- kvarteren
Ottar, Melker och Mimer. Sedan två år tillbaka
även Skrapan, Västerås kanske mest kända
byggnad som uppfördes 1990.
Mats Eriksson berättar att han var involverad i det projektet. Så för honom att nu vara tillbaka i Västerås, efter att under ganska många år
ha arbetat i Stockholm, känns väldigt roligt.
– I synnerhet att vi nu har vårt kontor just
här, säger han och tittar ut genom de stora panoramafönstren med de egna fastigheterna och resecentrum i förgrunden. Lite längre bort reser
sig Västerås nya fantastiska utbud av Mälarnära
bostäder och framför allt Mälarens vidsträcka
skärgård.
– Det har hänt så enormt mycket under de senaste 15 åren. Även näringslivet har haft en
mycket stark utveckling med en helt annan
bredd än tidigare. Många företag söker moderna
kontorsytor i bästa cityläge, nära buss och tåg.
Efterfrågan gör att vi har mycket låg vakans,
alltför låg. Att på olika sätt utveckla våra citykvarter är därför högaktuellt.
En sak är säker, läget mitt i centrala Västerås,
mitt emot centralstation kan knappast bli bättre.
Här kan det bli fråga om att förtäta med nya
byggnader, men först och främst att förädla
vindsutrymmen och källarrum för moderna kontor. Även att skapa mer dygnetruntverksamheter,

KUNGSLEDEN
Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare
som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors
arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga,
aktivt förvalta och utveckla kontor och andra
kommersiella fastigheter i Stockholm och
Sveriges övriga tillväxtmarknader.

Skrapan, Västerås kanske mest kända byggnad som uppfördes 1990, ingår sedan två år tillbaka i Kungsledens mycket stora fastighetsbestånd i Västerås. Här mitt i Västerås har bolaget nu sitt lokalkontor.
– Som marknaden nu ser ut är det svårt att inte ha roligt på jobbet, säger fastighetschefen Mats Eriksson.
På bilden tillsammans med uthyraren Max Magnusson.

till exempel restauranger och caféer i gatuplan.
Ett aktuellt projekt är B:26. I prime-läge mitt
i Mimerkvarteren ska en oanvänd gammal
byggnad genomgå en stor omvandling.
Förhoppningen är att det ska stå klart 2019.
Uthyraren Max Magnusson beskriver konceptet
som en mötesplats där företag och personer
samlas under ett och samma tak för affärer, kreativitet och nya kontakter.
– Det är ett helt nytt kontorskoncept med
kompakta kontorsytor, där hyresgästerna får
möjlighet att vid behov hyra gemensamma ytor.
Betala för det du utnyttjar, till exempel sammanträdesrummen i bottenplan. Där blir det

också en gemensam mötesplats/lounge, en
restaurang och en takterass på 650 kvm. Det här
tror vi är perfekt även för unga bolag i en stark
tillväxtfas som kräver flexibilitet, säger Max
Magnusson.
– Der är fantastiskt spännande, kommenterar
Mats Eriksson. Det visar att vi har stora möjligheter att göra riktigt bra och roliga saker utan
att behöva bygga nya hus. Som marknaden nu
ser ut är det svårt att inte ha roligt på jobbet.
Det känns väldigt stimulerande att vara tillbaka
i Västerås att nu kunna erbjuda vårt oerhört stora och varierande fastighetsbestånd. Vi har
verkligen något för alla.
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Kungsleden i siffror
per 30 september 2017
■ Antal fastigheter: 222
■ Fastighetsvärde: 29,9 Mdkr
■ Totala intäkter: 1,8 Mdkr
■ Uthyrningsbar area: 2,2 Mkvm
■ Förvaltningsområden: Stockholm,
Göteborg/Malmö och Mälardalen
■ Fastighetskategorier: Kontor,
industri/lager och handel
■ Antal anställda: 108
■ Grundat: 1993/1994
■ Börsnoterat: 1999
KUNGSLEDEN I VÄSTERÅS
■ Kungsleden är den största kommersiella
fastighetsägaren i Västerås med totalt ca
575 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på
bl a områdena Västerås City, Finnslätten,
Örjan och Tegnér. Dessa fastigheter utgör
ett fastighetsvärde om ca 5 Mdkr i Västerås.
■ Totalt arbetar tio personer på Kungsleden
i Västersås.

www.kungsleden.se
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SynerLeap

Rasmus Pettersson, CTO och Julia
Fransson, vd för Build-r I samtal med Karl
Nilsson på företaget Acosense, som precis
som Build-r är en del av Synerleap.

Ny teknik för
robotinstallation
av gipsskivor
Företaget Build-r är ett av de
företag som nappat på möjligheten att samarbeta med SynerLeap och ABB.
– För oss var det ett naturligt steg.
ABB är ett av världens främsta företag när det kommer till industriautomation och ligger ett stenkast från
Stockholm där bolaget grundades.
Vill man, som vi, arbeta med robotteknik i Sverige så finns det ingen
bättre partner, säger Julia Fransson,
vd för Build-r, som arbetar med byggautomation.
Just nu pågår arbetet att tillsammans med ABB och NCC ta fram en
fullskalig prototyp av ett autonomt
system för installation av gipsskivor
som ska testas på en byggarbetsplats
under våren 2018.
– Vi vill med vårt system bidra till
att revolutionera byggbranschen genom att introducera robotteknik. Det
vill säga teknik som redan används i
stor utsträckning i annan industri. I
tillverkningsindustrin är det självklart
att man idag möts av avancerad digital teknik. Så är det inte alls inom
byggindustrin, säger Julia Fransson.
Just installation av gipsskivor, en
arbetsuppgift som är tung, repetitiv,
och kräver hög precision är ett perfekt
arbete för en robot, menar hon.
Systemet kommer inte bara att förbättra arbetsmiljön genom att minska
mängden tunga lyft. Den kommer även
att öka produktiviteten på byggarbetsplatsen eftersom roboten kan fortsätta
arbeta de två tredjedelar av dygnet som
byggarbetsplatsen normalt står stilla.
Att nu få hjälp av SynerLeap att utveckla systemet ser Julia Fransson
som oerhört värdefullt. Inte minst alla
kontakter det har gett.
– Peter Löfgren och hans team är
otroligt engagerade. De arbetar hårt
för att vi alla ska få till bra samarbeten både inom ABB och med andra
aktörer i deras nätverk. Utöver teknisk expertis från Corporate Research
på ABB har vi även knutit viktiga affärskontakter, säger Julia Fransson.

Peter Löfgren, vd SynerLeap, i mitten på bilden, flankerad av Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten och Johan Söderström,
vd ABB Sverige. Bilden togs vid 1-årsfirandet av SynerLeap, 23 oktober 2017.

Tillväxthub där innovativa
teknikföretag utvecklar idéer
med ABB som motor
Kan ett stort globalt företag som
ABB, med verksamhet i över
hundra länder, samarbeta med
små, snabbfotade innovativa
tillväxtföretag för att snabba på
innovationstakten?

från alla håll. Vi kan fika tillsammans,
samtala och diskutera olika lösningar
samtidigt som varje enskilt företag får
möjlighet att växa. Det är magiskt roligt,
säger Peter Löfgren.

Han menar att SynerLeap visar att det
går att göra på andra sätt än det vedertagna. Det gäller att vara på tårna, att
våga ta snabba beslut. Det som normalt
inte är helt enkelt för stora, effektiva
men många gånger inte lika snabba organisationer.
– Stora industriföretag som ABB
måste helt enkelt accelerera innovationstakten för att behålla och stärka sin
ledande position på världsmarknaden.
Här gäller det att hjälpas åt, menar Peter
Löfgren.
Han pekar på det faktum
att flera svenska startupföretag uppmärksammats stort
internationellt. Han ger några
exempel och menar att om
Det tog sex månader från
inte vi i Sverige tar vara på de
idé till verklighet. Tillväxt”Med tillhär innovationerna så görs det
hubben SynerLeap har på
växthuben
någon annanstans. Vi har
bara drygt ett år visat sig
SynerLeap vill
ögonen på oss, säger han och
fungera precis som det var
vi öka takten
betonar vikten av att snabba
tänkt. Som en mötesplats
för utveckling
på utvecklingstakten.
där just nu 17 företag från
och bli ännu
– Snabbhet är helt avgöLuleå i norr till Lund i sövassare.”
rande, oavsett bransch och det
der – flera är på ingång –
är ju inte vad man direkt förnätverkar på plats i ABB:s
forskningscentrum Corporate Research. knippar med stora globala företag med
Här har de tillgång till ABB:s hela infra- ofta långa ledtider. Där finns andra styrstruktur med laboratorier av alla slag. kor som det lilla snabbfotade tillväxtföreHär kan nya idéer testas, utvecklas och taget behöver. Här kan ABB dela med sig
av det globala företagets beprövade komförverkligas.
– Det är helt olika kulturer som möts. petens och erfarenhet, sina forskningsVi har brutit mönster med öppna dörrar miljöer och inte minst vara dörröppnare

”V

i måste dra nytta av varandras helt olika styrkor. Man
kan inte göra allt själv, det
blir ofta både för långsamt
och dyrt. Det är stenhård konkurrens
därute. Och vi vet att det finns en uppsjö
av extremt intressant svensk teknik som
bara väntar på att realiseras. Vi måste
våga samarbeta.”
Ja, så tänkte Peter Löfgren, då chef inom Business Development på ABB:s
R&D i Västerås. Resultatet
blev
tillväxtkatalysatorn
SynerLeap, som startade i
september 2016.
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till den globala marknaden. Här kan man
verkligen tala om en win-win-situation.
Johan Söderström, vd för ABB Sverige,
instämmer och poängterar att SynerLeap
är ett naturligt och mycket spännande steg.
– Det finns en stark innovationskraft i
Sverige och vi ser stora möjligheter när
entreprenörskap kombineras med digitaliseringen, det skapar helt nya förutsättningar för innovation. Med tillväxthuben SynerLeap vill vi öka takten för utveckling och bli ännu vassare, säger
Johan Söderström.
Det är bra för Sverige. Det är bra för
Västerås och det är bra för de teknikföretag som vi nu ger möjlighet att växa och
expandera på en global marknad.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Jonas Bilberg

Fakta:
■ Tillväxthubben SynerLeap är ett ekosystem som ska ge företag möjligheter att
växa och expandera inom fyra områden:
digitalisering, industriautomation, robotik och energi.
■ Den vänder sig till företag som redan
genomgått inkubatorsfasen och är redo
för nästa steg.
■ Verksamheten är förlagd i hjärtat av ABB
Corporate Research Center i Västerås.
■ SynerLeap är ett samarbete mellan flera
partners, bl a Automation Region, Almi
Företagspartner, Vinnova, Mälardalens
Högskola, Region Västmanland, Västerås
Stad, Västerås Science Park och Create
Business Incubators.
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SAMSKAPA ERT
HEM MED OSS
SKRÄDDARSYDDA HUS BEHÖVER INTE KOSTA MER

– VI HAR RITAT OCH BYGGT väldigt många hus
i Västerås med omnejd under mer än 20 års tid, och
kan verkligen vårt verksamhetsområde. Grundläggande
handlar det om att med gedigen erfarenhet och kunskap
inspirera köparna att utforma sitt drömhus.

D

et säger Lars Johansson, vd för
Mälarvillan, regionens största
hustillverkare. Han betonar att husbyggande ska vara en positiv och
trygg upplevelse från start till mål.
– Vi kan med vårt erfarna team tidigt höra vad kunderna efterfrågar
och höja upplevelsen. Det gäller både
privat- och företagskunder. I båda fallen tar vi fram skräddarsydda produkter av högsta kvalitet.
LARS JOHANSSON LYFTER speciellt

fram den lokala närvaron, inte minst
produktionen i Surahammar där ett
20-tal hantverkare sätter ihop husen
för hand – spikpistolen är en av få maskiner som används. Allt trä hämtas
från skogar och sågverk i närområdet.
– Vi ställer höga krav på att materi-

al, produktion och transporter följer
gällande normer och krav på låg energianvändning och miljöbelastning. Det
tillsammans med smarta bygglösningar gör att priserna kan hållas nere.
Närheten har också den stora fördelen
att husen blir snabba att färdigställa.
Men närhet har också en mänsklig
aspekt. Det där personliga mötet där
Mälarvillans kunder vid köp av nyckelfärdigt alltid har en projektledare
som tillsammans med säljaren och
konstruktören hjälper till under hela
husprocessen, från det att byggritning
skickas till dess att huset är inflyttningsklart.
– Vår uppgift inledningsvis är att
skapa en bild av behov, önskemål och
drömmar och sedan föreslå det vi tror
blir bäst till varje enskild person. Det

handlar alltså om ett samskapande,
där kunden och säljaren tillsammans i
dialog skräddarsyr just sitt hus, såväl
in- som utsida, säger Lars Johansson.
BEROENDE PÅ hur mycket kunderna

själva vill göra finns möjlighet att välja mellan stomme eller nyckelfärdigt
hus. Det gäller för övrigt både privatoch företagskunder. De byggföretag
som anlitar Mälarvillan i byggprojekt
kan få specialanpassade stommar och
block till byggnation av till exempel
skolor, större boenden och parhus.
– Oavsett vad som väljs ska resan
med oss vara tydlig och enkel.
Köparna kan också vara säkra på att
det blivande huset byggs med kvalitetsmaterial och beprövade metoder.

– Vår uppgift är att skapa en bild
av behov, önskemål och drömmar och
sedan föreslå det vi tror blir bäst till
varje enskild person.

www.malarvillan.se

RÄTT MASKINER PÅ RÄTT PLATS I RÄTT TID
HELA BYGGBRANSCHEN går bokstavligen för högtryck. Det gäller naturligtvis även Ramirent som är en av
landets ledande leverantörer av uthyrningslösningar.

G

år marknaden uppåt så följer vi
med. Och det byggs ju väldigt
mycket i Västerås just nu. Så visst är
de fullt tryck, säger Anders Dahlin
och skrattar.
Som kundcenterchef för Ramirent
i Västerås leder han arbetet att dagligen förse bygg- och anläggningsbranschen, övrig industri och offentlig
sektor med maskiner och utrustning
av alla slag. Allt från stora liftar, entreprenadmaskiner, bodar och vagnar
till den lilla skruvdragaren, som kanske hyrs ut över dagen till en privatkund.
– Det som framförallt utmärker
oss, utöver vårt stora och breda utbud
av maskiner och tjänster, är våra medarbetares gedigna branschkunskap,
Fakta Ramirent:
■ Ingår i den finska Ramirentkoncernen,
som har verksamhet i 10 länder och
är ett av Europas ledande företag
inom maskinuthyrningsbranschen.
■ Kundcenter finns över hela Sverige,
ett 80-tal från Kiruna i norr till
Trelleborg i söder.
■ Är företaget för dig som bara vill hyra
en maskin över dagen eller etablera
en hel arbetsplats.

alltid med hög servicenivå i alla lägen, säger Anders Dahlin.
Det gör att kunden tryggt kan veta
att Ramirent vid behov tar hand om
allt, hela kedjan från behovsanalys
och projektering till installation, logistik, utbildning, underhåll och demontering.
DET VANLIGASTE när de gäller nybyggnation är att kunden väljer en helhetslösning. Det vill säga att Ramirent
ansvarar för byggarbetsplatsens hela
maskinpark med fullskalig byggbodsetablering. Ett aktuellt exempel är bostadsprojektet Kvarteret Kungsljuset
vid Gideonsbergsskolan, där Ramirent
vunnit upphandlingen att tillsammans
med Aros Bygg & Förvaltning bygga
56 lägenheter fördelat på två fastigheter.
– Vårt mål är att vara den enda leverantör av maskiner och material
som våra kunder behöver. Det vi inte
har här i Västerås plockar vi hem från
vårt lager i Stockholm, säger Anneli
Egelstad, som i sin roll som säljare
har full koll på fördelarna med att
hyra någon av Ramirents tjänster.
– Med våra hyreslösningar avlastar

– Vårt mål är att vara den enda leverantör av maskiner och material som våra
kunder behöver, säger Anneli Egelstad, säljare på Ramirent i Västerås. I välten sitter
Kc-chefen Anders Dahlin.

vi våra kunder så att de kan lägga allt
fokus på sina kärnverksamheter. I
grunden handlar det egentligen om en
enda sak, att förse kunden med rätt
maskiner på rätt plats i rätt tid.
Fördelen är alltså att du kan få precis
vad du behöver, när du behöver det,
säger Anneli Egelstad.
– Ja, det är kundens behov som styr
allt vi gör, poängterar Anders Dahlin.
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Vårt jobb är helt enkelt att möta deras
förväntningar och helst överträffa dem.

www.ramirent.se
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Expectrum

Här förbereds framtidens medarbetare

”Vi vill tända
gnistor”
För att säkerställa tekniska
innovationer i framkant även i
framtiden skapades expectrum.
En fysisk mötesplats på 3 000
kvadratmeter i välkända Skrapan
i centrala Västerås, som ytterst
syftar till att öka barn och ungdomars intresse för teknik och
naturvetenskap.

I

en teknikstad som Västerås är återväxten naturligtvis helt avgörande
för framtiden. Idén om en kreativ
och dynamisk miljö där barn och
ungdomar får möjlighet att möta företagare, innovatörer och forskare förverkligades 2014. Sedan dess har expectrum
blivit en betydelsefull arena som bara
växer och växer i antal deltagare!
– Vårt uppdrag är att bidra till arbetsmarknadens behov av framtida kompetens, säger platschefen Lisa Kilestad.
Hon pekar på den oerhört snabba teknikutvecklingen, digitalisering och automatisering. Hur viktigt det är att hänga med,
inte bara för näringslivet. Även skolan
måste vara på tårna.
Där vill expectrum med roliga och lärorika skolaktiviteter inspirera och stimulera barn och ungdomar att upptäcka mo-

dern och spännande teknik så att fler väl- vationer och fler teknikföretag tar hon för
jer utbildningar i den riktningen. Men givet.
– Dagens arbetsmarknad är teknisk
inte bara för dem. Vi har även fortbildning och utbildningspaket för lärare och och det kommer allt mer att påverka våra
skolledare, de är en viktig målgrupp för yrken, menar Lisa.
oss, förklarar Lisa Kilestad.
En helt vanlig dag är det
– Vi vill tända gnistor för
fullt pådrag. Ett antal skolteknik. Att barn ska upptäcka
elever är tidigt på plats för att
hur spännande det är, att de
i byggnadens upptäckarrum
kan, förstår och vill lära sig
få experimentera och prova på
mer. På det sättet skapar vi
ny teknik. Det kan till exemett intresse som påverkar ut”Det är den
pel handla om att bygga och
bildnings- och yrkesval.
spännande
programmera lego. Parallellt
mixen av barn,
sker en konferens om exemUtöver alla skolaktiviteter
unga och
pelvis energieffektivisering,
och kvällskurser med över
vuxna som är
och en mängd arbetsmöten
20 000 årliga besökare, hyr
det unika med
pågår där olika aktörer inom
expectrum även ut mötesexpectrum.”
teknik och forskning är samoch kontorslokaler. Bland
lade från hela landet.
hyresgästerna finns flera
– Det är den spännande mixen av barn,
kunskapsintensiva teknikföretag. Även
innovationsstödjare och kluster såsom unga och vuxna som är det unika med exVästerås Science Park, Create Inkubator pectrum, att på en och samma plats förena
med många startups, Robotdalen och skolelever med företagare, forskare och
innovatörer. Något liknande finns faktiskt
Automation Region.
Lisa Kilestad beskriver expectrum som inte i hela världen. Det är jätteinspirerande
en dynamisk plats för idéer, dialog, sam- och jag känner mig stolt över att vi i
arbeten, lärande och kreativa möten. En Västerås har en så unik arena, en mötesmötesplats där alla drar nytta av varandra, plats som möjliggör, säger Lisa Kilestad.
samtidigt som Västerås som teknikstad
synliggörs och förstärks. Att det kommer Text: Per-Åke Hultberg
att leda till fler teknikstudenter, nya inno- Foto: Af Adam och expectrum

På expectrum finns ett 20-tal
möteslokal med olika färg
och form för att stimulerar till
effektiva möten.

Tekniskt självförtroende kommer
av att få prova, experimentera, testa
och bygga. Lego är en produkt som
används både av vuxna och barn.
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Fakta expectrum:
■ Konceptet har tagits fram i samarbete mellan Västerås stad
och det lokala näringslivet.
■ Verksamheten startade 2014 och bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler i välkända Skrapan centralt i Västerås.
■ Konceptet har tre ben:
– Meeting: Uthyrning av möteslokaler där expectrums egen
personal bidrar till mötenas innehåll.
– Work hub: Community med aktivitetsbaserade, kontor
och skrivbord för uthyrning.
– Learning: Genomför kompetenshöjande insatser på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås stad.
■ 2016 välkomnades fler än 40 000 deltagare, 2017 väntas
siffran bli 60 000. 300 skolaktiviteter genomfördes med
10 500 elever från 50 skolor och närmare 10 000 privatpersoner i åldrarna 6 år och upp till vuxen ålder gick
kvällskurser. På plats finns idag 30 organisationer som hyr
arbetsplatser.

Hur ser framtidens cykelhjälmar ut? I samarbete
med Västerås cykelklubb
utvecklades prototyper i
både kartong, frigolit och 3D.
På samma arena finns ett 30-tal organisationer som hyresgäster. De bidrar
till samproduktion och tillväxt i teknikoch innovationstaden Västerås.
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FASTIGHETSCHEFEN GUSTAV HANSTAD

”JAG INSÅG VILKEN VIKTIG
ALLMÄNNYTTAN HAR I SA
NÄR MIMER REKRYTERAR
ERAR NYA MEDARBE
MEDARBETARE
ETARE är
siktet alltid inställt på människor
niskor som drivs avv samhällsfrågor
sam
mhällsffrågor
och som har en stark vilja att leva företagetss värd
värderingar
deringar O
ONE
NE
E
– Omtanke, Nytänkande och Engagemang.. Fas
Fastighetschefen
stighetsc
chefen
ade sin tjänst i apr
ril 20
016 äärr h
elt kklart
lart
Gustav Hanstad som började
april
2016
helt
en sådan rekrytering.

J

ag hade jobbat inom fastighetsbransbranschen i Stockholm i många år innan
jag kom hit. Det jag visste var att Mimer
var ett välskött bolag med gott ryktee men
inte så mycket mer. Allmännyttan hade
jag däremot fått upp ögonen för något
got år
tidigare.
Gustav Hanstad berättar att det var i
samband med en utbildningsdag dåå han
träffade folk som jobbade i allmännyttan.
yttan.
– Jag insåg då vilken viktig roll
ll allmännyttan har i samhället, att byggaa stad
och vara en del i samhället. Att det handlar om ett ansvar mot kommunen och
ch alla
dess invånare. Jag tyckte det lät spännannnande. Så när jag blev headhuntad att komma
omma
på intervju till Mimer så visste jagg vad
det handlade om, berättar Gustav
Hanstad, som i och med sitt nya jobb
b började pendla åt ”andra hållet”.
HAN BOR MELLAN Sigtuna och Bålsta
och säger att han nu tar tåget åt rättt håll.
Tidigare pendlade han till Stockholm,
m, nu
till Västerås, tåget tar cirka 25 minuter.
nuter.
Det är inte lika trångt, det finns alltid
d sittplatser och därmed förutsättningar
ar att
kunna jobba på tåget i lugn och ro.
– Västerås visste jag inte heller
ler så
mycket om. Det var ett vitt blad som
m jag
inte hade någon direkt koppling till.
ll. Jag
hade bara varit här en enda gång, något
got år
innan jag började jobba här. Det var en
vacker sommardag då jag såg de nyaa fina
bostadsmiljöerna utmed Mälaren. Så jag
fick ett positivt intryck av staden. Och
ch det
har absolut inte förändrats sedan jagg började jobba här, tvärtom. Västerås är en
stad som är lätt att tycka om.
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Fastighetschefen Gustav Hanstad om bostadsbolaget Mimers omfattande fastighetsbestånd: ”Här ﬁnns hela bredden, från nya moderna bostadsmiljöer vid Öster Mälarstrand till några
pittoreska 1700-talshus vid Kyrkbacken. Och allt däremellan.”

Vi bygger inte bara hus. Fokus är på
människorna. Vi bygger för människorna i
husen. Vi är med och utvecklar bostadsområden som ska passa alla människor.
Alla åldrar, olika nationaliteter, olika
samhällsklasser. Vi är till för alla.
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VÅRT UPPDRAG ...

”MER ÄN ATT
BARA HYRA UT
LÄGENHETER”
ATT JOBBA INOM ALLMÄNNYTTAN, är inte som att jobba på ett bostadsbolag, vilket som helst. Det är mycket mer.

D

et säger Wivecka Ljungh, HR- och
kvalitetschef på Mimer, som är det
största bostadsföretaget i Västerås och
ägs av Västerås stad.
– Naturligtvis bygger vi hus, förvaltar
dem och hyr ut dem, precis som många
andra bostadsbolag, men med Västerås
stad som ägare har vi uppdraget att också
vara med och bygga och utveckla staden
– för människorna.
– Vi bygger inte bara hus. Fokus är på
människorna. Vi bygger för människorna
i husen. Vi är med och utvecklar bostadsområden som ska passa alla människor.
Alla åldrar, olika nationaliteter, olika
samhällsklasser. Vi är till för alla. Vi är
helt enkelt västeråsarnas egna bostadsbolag, poängterar Wivecka Ljung.
MIMERS VISION ÄR att bli Sveriges bäs-

ta bostadsföretag och det genom att ha
nöjdast kunder av alla. Årligen görs NKIundersökningar som står för Nöjd Kund
Index och är ett mått på hur nöjda kunderna är.
Vi satsar på ett NKI 90, det är riktigt
högt, högre än något vi sett. Men vi ska
också ha de mest nöjda medarbetarna, säger Wivecka Ljungh.
Great place to Work är en årlig lista på
Sveriges bästa arbetsplatser. Där har
Mimer satt upp ett eget mål om att vara
bland de tre bästa i Sverige.
– Men vi nöjer oss inte med
det. Vi arbetar nu för att också
få ta emot ”Utmärkelsen
Svensk Kvalitet” ur Kungens
hand,
säger
Wivecka
Ljungh och skrattar.
UTMÄRKELSEN SVENSK
KVALITET är, förklarar

Fakta:
■ Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela
Sverige med uppgift att tillhandahålla hållbara och
prisvärda bostäder för alla.
■ Mimer ägs av Västerås stad och är ett av StockholmMälarregionens största bostadsföretag med ett brett
utbud av hyreslägenheter i Västerås.
■ Mimer äger och förvaltar cirka 11 300 bostäder runt
om i hela Västerås. I dessa lägenheter bor över 22 000
västeråsare.
■ Visionen är att bli Sveriges bästa bostadsföretag.

hon, Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse för framgångsrika
organisationer. Priset delas årligen ut till ett företag som är en förebild
när det gäller arbete med
hög kvalitet. Mimers

målsättning är att allt det här ska ske
samma år, 2020.
Då kan man undra, hur jobbar ni för
att nå era högt ställda mål?
– Vi ska göra det genom att vi alla, alltid
lever utifrån våra värderingar – ”Omtanke,
Nytänkande och Engagemang”. Ska vi
lyckas måste vi ha stor omtanke om våra
kunder. Vi som bostadsbolag är de som tar
störst del av våra kunders inkomst varje
månad. Vi är viktiga. Bostaden är en stor
del av tryggheten för människor. Det innebär att vi har ett stort ansvar. Det måste vi
hantera med Omtanke.
Även med Nytänkande. För att hänga
med i samhällsutvecklingen, digitaliseringen, miljöutmaningarna och de sociala utmaningarna, gäller det att tänka nytt, hela tiden.
– Vi måste också visa stort engagemang för vårt uppdrag och våra kunders
behov.
FORSKNING VISAR att det vanligtvis bara är 16 procent av ett företags anställda
som känner engagemang i sitt arbete. Den
siffran är definitivt betydligt högre hos
oss på Mimer. Men här finns ändå utvecklingspotential. Vi vill ha 100 procents engagemang.
– För att nå dit måste vi arbeta på olika
sätt. Det gör vi. Vi ser nu hur kvaliteten
bara blir bättre och bättre och kan samtidigt konstatera att vi verkligen
har engagerade och motiverade medarbetare. Så genom våra värderingar,
som vi kallar ONE, är vi
helt övertygade om att vi
ska lyckas.
– Vi bygger inte bara
hus. Fokus är på människorna. Vi bygger
för människorna
i husen, säger
Wivecka Ljungh,
HR- och
kvalitetschef på
bostadsbolaget
Mimer.

BESÖK OSS PÅ mimer.nu
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Logistikstaden

Den nu pågående uppgraderingen av Västerås hamn gör
att den kan ta in ännu större fartyg och därmed bli ett ännu
starkare logistiknav för transporter och godshantering i
Mälardalen och Bergslagen.

Västerås har ett av landets vassaste logistiklägen

Här finns alla fyra transportslagen
– Järnväg, Europaväg, flyg och
hamn. Ja, vi har alla fyra transportslagen här i Västerås, säger
Carola Alzén, vd för kommunägda
Mälarhamnar, vars verksamhet
onekligen bidrar till att Västerås
med sitt centrala läge i Mälardalsregionen har ett av landets vassaste logistiklägen, dessutom med
stor utvecklingspotential.

H

ärifrån kan företagen leverera
gods av alla slag överallt, inte
bara via väg och järnväg, utan
även via flyg och sjö, säger
Carola Alzén, som slår ett extra slag för
sjöfarten, både för volymtransporter nationellt inom Sverige och internationellt för
import och export.
Att just logistik är en av Västerås styrkor
är ingen hemlighet. Läget mitt i Mälardalen,
nära Storstockholm och Arlanda talar för
sig självt. I en mycket exportintensiv region finns i Västerås det mesta som krävs för
att transport och logistik ska fungera optimalt. Här finns utöver väg och järnväg även
ett betydande fraktflyg, dessutom reguljärflyg till London, Alicante och Malaga.

Västerås har dessutom, poängterar kraftig uppgradering av själva hamnanCarola Alzén, en för regionen mycket be- läggningen.
– Det gör att vi kan ta in ännu större
tydelsefull sjöfart. Faktiskt Sveriges
största kommersiella insjöhamn, något fartyg och därmed bli ett ännu starkare
som den stora andelen av importerande logistiknav för transporter och godshanoch exporterande företag skulle kunna tering i Mälardalen och Bergslagen. Det
hårt belastade väg- och järndra ännu större nytta av.
vägsnätet i Mälardalen skul– Det är väldigt trångt på
le då avlastas ytterligare, sävägarna idag och prognoser
ger Carola Alzén.
av kommande godsmängder
kommer inte att matchas av
Även Västerås efterlängtainplanerade infrastrukturförde
jätteprojekt med ett nytt
bättringar. Då är det en stor
”Det är en
resecentrum
innebär en förfördel att kunna ta vattenvästor fördel
stärkning
av
Västerås
gen förbi trängseln i landinatt kunna ta
som logistikstad. All
frastrukturen som helt enkelt
vattenvägen
godshantering flytinte räcker till. Den smartaste
förbi trängseln
tas nämligen till
lösningen är givetvis att ani landinfraHackstaområdet,
vända det vi redan har, säger
strukturen.”
ett befintligt verkCarola Alzén, som påpekar
samhetsområde,
att hamnarna i såväl Västerås
som Köping har kapacitet att redan idag där bland annat Ica:s centrallata emot mer gods. Inom några år betyd- ger ligger. Läget nära Västerås
ligt mer, vilket även skulle gagna miljön. hamn, gör att hela hamnområdet
får ett ännu större fokus på logisParallellt med att slussen i Södertälje tik.
byggs om och förlängs, kommer farleden
i Mälaren till hamnarna i Västerås och Text: Per-Åke Hultberg
Köping att muddras. Samtidigt pågår en
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Transportstaden Västerås
Det centrala läget i Mälardalsregionen
med tillgång till samtliga fyra transportslag,
innebär att Västerås utgör en viktig länk i
Sveriges godstrafiknät.

E18 och Mälarbanan
På E18 genom Västerås, som är en av
Sveriges viktigaste vägar – 57 000 fordon
passerar Västerås varje dag – kan man
snabbt ta sig till Stockholm-Arlanda, eller åt
motsatt håll till Örebro, Göteborg och
Oslo. (Med snabbtåg på Mälarbanan är man i Stockholm
på mindre än en timme.)

– Den smartaste
lösningen är givetvis
att använda det vi
redan har, säger
Mälarhamnars
vd Carola
Alzén.

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN VÄSTERÅS MARKNAD & NÄRINGSLIV AB

ANNONS

PÅ UPPDRAG
I HAMNEN
OCH RUNT HELA VÄRLDEN
ETT AKTUELLT UPPDRAG just nu för konsultföretaget
Kadesjös gäller ett större projekt på hemmaplan i Mälardalen – förnyelsen av Västerås och Köpings hamnar.

V

åra uppdrag är minst sagt varierande, säger vd Birgitta Lindblad.
Det kan handla om allt från bostäder
och kontor, till komplexa processanläggningar som gruvor och kraftverk,
både i Sverige och runt om i världen.
Efter att ha verkat i Västerås som
heltäckande konsultföretag inom
bygg- och VVS-projektering sedan
1945, är det väl inte direkt förvånande
att Kadesjös skaffat sig en marknadsledande roll i Mälardalen. Inte heller
att en hel del av uppdragen är kopplade till näringslivet i Västerås.
– Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet att medverka i den stora omvandlingen av hamnarna här i Västerås
och i Köping, säger Birgitta Lindblad.

nya byggnader och ny logistik.
Hamnområdena i Västerås och
Köping kommer att anpassas för det
större tonnaget som kommer att angöra
hamnarna. Detta innebär att hamnytor
måste ses över avseende bärförmåga
och dagvattenhantering. Kajkonstruktionerna måste renoveras och förstärkas. Nya magasins- och förrådsbyggnader, kontor och verkstäder kommer
också att krävas.
– Vår del är att som byggprojekteringsansvariga för hamnomvandlingen
ta fram erforderliga handlingar för
bygg- och VVS-konstruktioner förklarar Anders Lindén, som är uppdragsansvarig på Kadesjös.
TROTS ATT DET handlar om en stor

BAKGRUNDEN

ÄR

att Södertälje
sluss ska byggas om och att hamnarna
i Mälaren därmed ska kunna ta emot
större fartyg. Det innebär att de måste
anpassas och rustas upp med nya ytor,

infrastrukturförändring av hela hamnverksamheten är byggnaderna i sig
inte direkt komplicerade. Utmaningen
är istället, som Anders Lindén påpekar, att skapa förutsättningar så att

Kadesjös har i förnyelsen av Västerås och Köpings hamnar fått förtroendet att ta fram
bygg- och VVS-konstruktioner, layouter samt dokumenthantering. Förnyelsen är en följd
av att Södertälje sluss ska förstoras och därmed kan hamnarna ta emot större fartyg.

hamnverksamheten kan rulla på precis som vanligt. Ett arbete som beräknas pågå till år 2022.
Samtidigt pågår arbetet med slussen i Södertälje som i Sjöfartsverkets
regi får en helt ny konstruktion. Även
här är Kadesjös involverade.
– Vi bidrar med teknisk support
omfattande betong- och stålkonstruktioner samt rörliga broar och för själva
slussfunktionen säger Per Söderberg,
uppdragsansvarig hos Kadesjös. Det
är ju inte så ofta som det byggs en ny
kommersiell sluss. Det är snart 100 år
sen senast. Så det känns som ett prestigefyllt och spännande uppdrag, avslutar Birgitta Lindblad.

ÖSTER MÄLARSTRAND – KAJPLATS

Vardagsliv med
semesterkänsla
Kajplats är vår nästa boendepärla på populära Öster
Mälarstrand. Med sitt utmärkta läge precis intill kajstråket
är kvarteret någonting utöver det vanliga. Här bor du nytt
och vardagslyxigt i bästa tänkbara läge med både vattenliv,
året-runt-aktiviteter och service i ditt direkta närområde. När
du ﬂyttar till Kajplats ryms både vardagsliv och semesterkänsla i
ett och samma schema. Med 2 km till centrum tar du dig enkelt
till jobbet eller uträttar ärenden, för att sedan på hemmaplan
njuta av kajvimmel, båtliv och ﬁna sollägen. Det ﬁnns många
anledningar att bo i Kajplats, vilken väljer du?
FA KTA K A J P L AT S
Storlek: 1 - 5 rok, 38 - 137 kvm
Pris: 2 100 000 - 8 200 000 kr
Månadsavgift: 3 000 - 6 900 kr
Tillträde: Preliminärt kvartal 2-4, 2019

Mäklare: Lisa Andersson, 070-217 00 98,
lisa.andersson@widerlov.se och
Gunilla Hedman, 073-512 31 55,
gunilla.hedman@widerlov.se

HITTA DITT DRÖMLÄGE PÅ JM.SE
JM bygger hållbara hem med fokus på hantverket sedan 1945.
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Fakta Kadesjös:
Är ett heltäckande konsultföretag inom
bygg- och VVS-projektering med säte i
Västerås. Uppdragen varierar, från bostäder och kontor till komplicerade
processbyggnader – både i Sverige
och utomlands. Bland återkommande
kunder finns till exempel ABB,
Mälarenergi, LKAB, Fortum och
Boliden. Under 2015 firades företagets
70-årsjubileum!

www.kadesjos.se
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Etableringsstaden

Amazon Web Services och Northvolt med flera

Det är ingen slump att de väljer Västerås
Att företag som Amazon Web
Services och Northvolt valt att
lägga delar av sina verksamheter i
just Västerås är ingen tillfällighet.
Det är många bakomliggande och
samverkande faktorer som bidrar
till dragningskraften. Det menar
Conny Petrén, näringslivschef i
Västerås stad.

V

i jobbar idag alltmer proaktivt
för att locka och på olika sätt
stödja och hjälpa företag som
visar intresse av att flytta hit.
För att bli ännu bättre på att promota
Västerås och Mälardalen har vi tagit hjälp
av flera olika aktörer, Business Sweden,
Enterprise Ireland och Stockholm
Business Alliance, säger Conny Petrén.
Han betonar också betydelsen av att
Västerås stad idag målmedvetet arbetar
över förvaltningsgränserna för att snabba
på och effektivisera sina processer i frågor
som rör företagande och näringsliv. Det
handlar både om att hjälpa företag på ingång och att samtidigt föra en dialog och
serva det befintliga näringslivet på bästa
sätt. Både stora och små företag.
– Det är jättehård konkurrens idag, då

kan vi inte fortsätta som vanligt. För att
stärka och utveckla Västerås redan starka
näringsliv behöver vi tänka i nya banor,
säger Conny Petrén. Ett exempel är samverkan med andra grannkommuner, till
exempel Eskilstuna och Katrineholm
som är med i Amazonetableringen. Det
handlade om att tillsammans visa på regionens och Mälardalens styrka. Under
etableringsarbete med Northvolt fanns ett
mycket brett stöd i hela Mälardalen.
Att Västerås i sig själv har välkända styrkor inom industri och näringsliv är ingen
hemlighet. Läget i Mälardalen, Sveriges
främsta tillväxtområde, nära Stockholm är
givetvis i sig en stor dragningskraft. Här
finns ett starkt näringsliv med både bredd
och spets och en innovationskraft med få
motsvarigheter i Sverige. Här finns stora
världsspelare med ABB, Bombardier och
Westinghouse i spetsen. Men också små
snabbspringare med teknik i världsklass.
Och det är sannerligen ingen brist på nyföretagande. Bara under 2016 var det 899
nya företag som etablerades, många små
och nystartade.
– Men vi kan inte, trots våra styrkor,
sitta och vänta på att företag som är intresserade av att flytta hit ska höra av sig. När

vi vidareutvecklar vårt proaktiva etableringsarbete så innebär det konkret att vi är
ute och knackar dörr i landet. Vi fokuserar
då på företag som vi tror, på kort eller lång
sikt, kan vara intresserade av att etablera
sig i Västerås och då stärka vårt näringsliv,
främst inom våra styrkeområden.
Conny Petrén poängterar också vikten av att tillsammans med andra företagsstödjande aktörer i Västerås besöka
det befintliga näringslivet.
– Vi vill lära oss hur de arbetar och
eventuellt kunna stödja dem i deras utveckling. Det kan till exempel vara att
hjälpa dem att ta språnget ut i världen,
förklarar Conny Petrén.
Det handlar om olika typer av företag,
dels inom Västerås traditionellt starka energisektor men också inom logistik och
teknik, eller andra intressanta branscher.
– Det befintliga näringslivet utgör givetvis en gedigen plattform av erfarenhet
och know-how för alla som flyttar hit och
kan dra nytta av att utvecklas i den dynamiska miljö för innovation och utveckling
som finns i Västerås.
Här finns dessutom, påpekar Conny
Petrén, flera olika företagsstödjande samverkansnätverk för innovation, tillväxt

Bra att veta om Västerås näringsliv
■ Den högteknologiska exportindustrin är
basen för näringslivet i Västerås. Några
exempel: ABB, Westinghouse Electric,
Bombardier Transportation, Alstom
Sweden, Quintus Technologies Structon
och Voith Hydro.
■ Näringslivets styrkeområden är automation, kraft och energi, järnvägsindustri samt
hälsa och välfärd.

■ Ett geografiskt bra läge tillsammans med
samtliga fyra transportslag gör Västerås
unikt och viktig som transportnod i
Stockholm-Mälardalen och för Norrlandskusten.
■ Här finns en optimal godshantering.
Logistikkrävande företag väljer därför
Västerås som expansionsort för lagercentraler.

■ ICA Sverige grundades i Västerås. Här har
de ett av sina centrallager för både färskoch sällanköpsvaror.
■ Sällanköps- och dagligvaruhandeln
omsätter drygt 11 miljarder kr per år.
■ H&M grundades och startades i Västerås,
då under namnet Hennes.
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För att stärka och utveckla Västerås redan
starka näringsliv behöver vi tänka i nya banor,
säger Conny Petrén, näringslivschef Västerås
stad.

och utveckling. Till exempel Västerås
Science Park, Rise/Sics, Robotdalen,
Automation region, Järnvägsklustret,
Create Business Incubator, SynerLeap,
Energy Action Center med flera.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Pia Nordlander
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MÄLARLIFT – SKYHÖGA FAVORITER
FAMILJEFÖRETAGET MÄLARLIFT startade 1984 i
Västerås med en enda lift för uthyrning. Utvecklingen har
sedan dess varit enorm och idag har bolaget även depåer i Stockholm, Uppsala och Gävle och drygt 700 liftar
i maskinparken.

A

tt den enkla begynnelsen för mer
än 30 år sedan skulle bli en sådan framgångssaga, kunde vd:n och
grundaren Eskil Burenfjäll inte drömma om när han kom i kontakt med
den då helt nya affärsidén med självgående arbetsplattformar.
– Jag insåg de tekniska fördelarna
och möjligheten att spara både tid och
pengar. Ofta rör det sig om halverade
byggtider då du slipper montera upp
ställningar på varje bygge och därmed
finns stora pengar att tjäna in. Samtidigt
såg jag möjligheten att kunna förverkliga drömmen om att driva ett eget företag, säger Eskil Burenfjäll.

VISST, DET VAR TUFFT de första

PÅ TAL OM UTBILDNING har liftuthyrningen på senare år kompletteras
med ytterligare ett ben – liftutbildning. I egen regi har Mälarlift bara i år
försett cirka 1 500 kursdeltagare med
teoretiska och praktiska kunskaper
för säker liftanvändning.
– Det är ingen tvekan om att vi
med våra utbildningar mött ett stort
behov. Även här ser vi en stark utveckling, säger Fredrik Burenfjäll,

– Våra drygt 700 liftar, varav de högsta når 58 meter, ﬁnns nu på byggarbetsplatser
runt om i landet, främst i Mellansverige, säger vd Eskil Burenfjäll, till vänster på bilden
tillsammans med sonen David Burenfjäll. De två infällda är Fredrik Burenfjäll (överst) och
Simon Burenfjäll (underst).

som betonar att den företagskultur av
hjälpsamhet och flexibilitet som en
gång tog Mälarlift till oanade höjder
fortfarande präglar företaget. En varm
familjeanda som onekligen bidragit
till att Eskil, hans familj och övriga
medarbetare blivit favoriter för en
stor mängd kunder runt om i landet.
– Min strävan har alltid varit att ha

Foto: Magnus Aronson

åren, erkänner han, men idag kan hela
familjen som alla är involverade i
verksamheten, konstatera att den vågade pionjärsatsningen visat sig fungera alldeles utmärkt. Företagets drygt
700 liftar, varav de högsta når 58 meter, finns nu på byggarbetsplatser runt
om i landet, främst i Mellansverige.
Transporten av liftarna sköts inom fö-

retaget med hjälp av 10 egna lastbilar,
egna chaufförer och ett avancerat logistiksystem som möjliggör snabba
ändringar på kort varsel.
– Under de senaste fem åren har vi
växlat upp ordentligt och fördubblat
omsättningen. Vi hoppas och tror att
det handlar om att våra kunder upplever att vi är pålitliga och att de känner
sig trygga med oss, säger depåchefen
David Burenfjäll, som tillsammans
med sina bröder Simon och Fredrik
ansvarar för den dagliga driften.
Simon som verkstadschef och Fredrik
som utbildningsansvarig.

en personlig relation med alla våra
kunder och en service utöver det vanliga. Och så ska det förbli, avslutar
Eskil Burenfjäll.

I fest och i vardag

Med passion för
bostadsdrömmar av trä
På OBOS älskar vi trä. Trä har nämligen en mängd klimatvänliga
egenskaper som vårt hjärta klappar lite extra för. Vi är stolta över att
kunna säga att större delen av det material vi bygger våra en- och
ﬂerfamiljshus i kommer från skogarna runt omkring oss. På så sätt
tar vi ansvar för vår miljö, och vi gör det på ett sätt som gynnar vår
omvärld ﬂera generationer framåt.
Foto: Henrik Mill

Vi har byggt våra hus i trä sedan 1927, och har inga planer på att göra
slut. En hållbar förälskelse, helt enkelt.

www.svenskakyrkan.se/vasteras

www.obos.se
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Forskning

Välkommen
välja Västerås
Västerås erbjuder ett mångfacetterat och världsledande
näringsliv, främst inom teknik. Här listar vi några styrkor:
Energi
Västerås elektrifierade hela Europa
på 40- och 50-talen och utvecklar
idag nyckelteknologierna som
möjliggör framtidens energiomställning. Det är inte utan anledning Västerås är ett världsledande
energikompetensnav och Sveriges
energihuvudstad.
Automation
En stor del av den globala automationsmarknaden samlas i Västerås.
Här finns det världsledande automationsklustret Automation Region
och forskningsinstitutet SICS.
Järnväg
Visste du att åtta procent av
Sveriges 25 000 järnvägsjobb finns
i Västerås med omnejd? Att vi har
världsledande forskningsmiljöer
för järnvägsteknik? Eller att
Bombardier levererat 20 procent
av världens motorvagnståg i drift?
Robotik
Robotik och robotautomation är ett
av Västerås starkaste kompetensområden. Här finns Robotdalen en
ledande innovationsmiljö och ABB
Corporate Research som bedriver
världsledande forskning i robotautomation. Här i Västerås har för
övrigt YuMi skapats, världens första samarbetande industrirobot.
Välfärd och hälsa
Västerås är en pionjärstad inom
kommunal e-hälsa och välfärdsbredband. Utvecklingen drivs på
av ett snabbväxande kluster inom
hälso- och välfärdsteknik – där ledande utvecklingscentra för robotik och automation ingår.
Kompetens
Det finns över 6 000 akademiker
och 500 disputerade forskare i näringslivet och 30 000 invånare har
eftergymnasial utbildning.
FOU
Västerås ståtar med ett antal internationellt ledande forskningsmiljöer på Mälardalens högskola, är hem
för forskningsinstitut och globala
forskningscentra inom bland annat
automation, robotik, elkraft, järnvägsteknik och inbyggda system.
Handel
Västerås en ledande handelsstad
med 10 000 handelsanställda, ett
totalt försäljningsindex på 128 och
tre framstående handelsområden.
Logistik
Västerås kans som logistikcentrum
i Mälardalen erbjuda alla fyra
transportslagen: Järnväg,
Europaväg, flyg och hamn.

RISE SICS Västerås –

att förvänta
det oförväntade
Sverige genomgår just nu en nyindustrialisering som kräver nya
sätt att arbeta, lära av varandra och
samarbeta i projekt som leder till
nytta och ökad konkurrenskraft.

G

enom att arbeta i nära samverkan med våra partners inom
näringslivet kan vi tillsammans förstå och utveckla deras
innovationsförmåga, processer och utmaningar. Vi har flera lyckade exempel, både
i form av nya affärer hos våra partners och
i avknoppningsföretaget Prindit.
Det säger vd Helena Järregård, vd för
Forskningsinstitutet RISE SICS Västerås,
som består av forskare med stor kunskap i
relevanta områden för svensk industri. Till
exempel inbyggda system, system- och
mjukvaruutveckling, innovation och produktrealisering, användarbaserad digitalisering (exempelvis AR och VR) samt industriell effektivitet och automation.
– Vår styrka ligger i förmågan att skapa
team av forskare med experter från industrin som samarbetar kring tillämpad
forskning. Ambitionen är att projekt ska
leda till konkreta resultat i form av kommersialisering och affärsnytta, säger
Helena Järregård.
RISE SICS Västerås har bland annat ett
nära samarbete med Mälardalens högskola och nätverket Automation Region och
är även värd för det strategiska innovationsprogrammet PiiA (Processindustriell
IT & Automation).

Att ständigt utmana medarbetarna, samt eftersträva alternativa lösningar på de utmaningar
och pro- blem de ställs inför, skapar beredskap för förändring och innovation.

bjuder nu via PiiA ett program i sju steg
för att stärka innovationsförmågan och
därmed rusta sig inför den transformation
som digitaliseringen medför.
– Vi vill skapa maximalt värde för och

RISE (Research Institute
in Sweden)

Hösten 2016 genomfördes en PiiAstudie av förutsättningarna för innovation
inom svensk processindustri. Den visade
på ett överraskande homogent resultat med
både styrkor och svagheter. Att ständigt utmana medarbetarna, samt eftersträva alternativa lösningar på de utmaningar och problem de ställs inför, skapar beredskap för
förändring och innovation. Genom att
stärka faktorer med svaga resultat kan även
utväxling av de redan starka faktorerna stimuleras och därmed stärks innovationsklimatet inom industrin.
De intressanta resultaten fick till
följd att studien nu utökas under tre år,
samt breddas mot flera branscher inom
svensk industri. RISE SICS Västerås er-

tillsammans med våra partner. Det handlar om att skapa starka och hållbar relationer som inkluderar gemensam utveckling
av kompetens, avslutar Helena Järregård.

– Filosofin bakom vårt operativa arbete är
att förvänta det oväntade, säger vd Helena
Järregård.

■ Är Sveriges forskningsinstitut och finns på
många ställen i Sverige med totalt 2 200
medarbetare.
■ I Västerås finns RISE SICS Västerås och
RISE Säkerhet och Transport med fokus på
brandforskning.
■ RISE SICS Västerås har väletablerade relationer med de stora och välkända företagen i
Mälardalen, bl a ABB, Bombardier och Mälarenergi. Även med mindre och medelstora
företag, kommunledningarna i Västerås
och Eskilstuna, liksom andra aktörer inom
forskning, innovation och utveckling.
■ RISE SICS Västerås har 41 medarbetare
varav 40 procent kvinnor, 25 disputerade
och 12 nationaliteter. Egen omsättning 37
milj kr och total omsättning i projekten är 135
milj kr (2017).

Kul att veta om Västerås
Visste du att ...
… Västerås har ett av Sveriges bäst
utbyggda cykeltrafiknät
sammanlagt cirka 380 km.
… Sveriges första gymnasium
grundades i Västerås år 1623.
… Erik XIV ligger begraven i
Domkyrkan. Eftersom sarkofagen

var för kort tvingades man att
hugga av hans fötter och lägga
dem bredvid.
… Domkyrkotornet är 92 meter
högt, Skrapan är 81 meter hög,
Stadshustornet är 65 meter högt
och Ottarkontoret är 64 meter
högt.
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… Gustav Vasa höll reformationsriksdagen 1527 och arvsriksdagen 1544 i Västerås. Två riksdagar
som skapade nya förutsättningar
för det framtida Sverige.
… Västeråsgurkan började odlas
på 1700-talet i Västerås av en tysk
trädgårdsmästare som hette

Bernhard Johan Bohnsack.
Västeråsgurkan såldes i hela
landet och exporterades även till
Europa.
… Västerås har Nordens största
insjöhamn.
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HOPEFUL GÖR SKILLNAD

ETT VÄSTERÅSPROJEKT
MED HJÄRTA OCH
FRAMTIDSTRO
ERIKSLUND SHOPPING CENTER OCH IKEA VÄSTERÅS initierade 2016
projektet Hopeful, en långsiktig satsning med syfte att få Västeråsarna att engagera
sig i lokala projekt som skapar skillnad för unga människor och för människor som
lever i utsatthet. Något som givetvis är högaktuellt inför jul.

D

et här gör vi tillsammans med de
lokala organisationerna here4u
och Västerås Stadsmission utifrån vår
vilja att stödja dem i deras viktiga samhällsarbete, säger Therese Karlsson
marknadskoordinator, Erikslund Shopping Center.
Konkret kan det handla om olika aktiviteter på Erikslund Shopping Center
där människor kan dela med sig av sitt
engagemang och sina idéer. Det handlar också om att aktivt stödja Kvinnofridsprojektet som Stadsmissionen driver. Och på samma sätt here4U:s toleransutbildning för ungdomar. ”Hopeful
ska även ge 3 till 5 personer per år möjlighet till arbetsträning genom samarbetet med IKEA Västerås.”
Hur kan era kunder göra en
Hopeful-insats nu inför jul?
– Varför inte genom att köpa centrets eget presentkort som är giltigt i
alla butiker? För varje sålt presentkort
donerar vi en viss summa till Stadsmissionen och Here4U. Den här möjligheten att skänka en tanke åt våra
medmänniskor marknadsför vi extra

hårt nu inför julen. Vi vill även uppmuntra allmänheten och näringslivet
att lämna ett ekonomiskt bidrag.
Kommer Hopful att synas på något
annat sätt?
– Ja, vi kommer att ha flera aktiviteter, främst för barnen. Vanligtvis är alla våra event helt gratis, men nu har vi
valt att låta en aktivitet per event vara
belagd med en liten symbolisk summa
som går oavkortat till Hopeful. Vid vår
paketinslagning under tomteveckan
uppmuntrar vi dessutom våra kunder
att gärna betala en liten slant. Även den
går oavkortat till vårt arbete för att
minska utanförskapet i Västerås.
Hur kommer det sig att ni som
shoppingcenter tagit det här fina
initiativet?
– Vi tycker att det är viktigt att vara
verksamma i lokalsamhället, inte bara
på ett kommersiellt plan utan även genom engagemang i sådant som utvecklar lokalsamhället i stort. Hopeful är ett
projekt där vi tillsammans med våra
medarbetare, kunder, samarbetspartners

och andra aktörer kan manifestera våra
värderingar genom att stötta positiva lokala initiativ som gör skillnad. Vi tror
också den här typen av externt engagemang intresserar ännu fler att vilja jobba
hos oss.
Hur har Hopeful och ert engagemang hittills tagits emot?
– Responsen har varit helt fantastisk, framförallt från företag som kontaktar oss och vill engagera sig och
samarbeta med Hopeful.
Vad hoppas ni kunna bidra med på
lång sikt?
– Vi hoppas att Hopeful-projektet
ska innebära att here4U kan ge fler
unga möjligheten att gå deras toleransutbildning och att Västerås stadsmission ska kunna stödja fler utsatta
människor, bland annat genom deras
kvinnofridsprojekt. Vi hoppas också
kunna bidra till ökad framtidstro och
till att ingjuta hopp genom att utveckla människors inneboende talanger
och färdigheter.

DET HÄR GÖRS INOM
RAMEN FÖR HOPEFUL
Here4U – Toleransutbildning
Toleransutbildningen ger unga människor mod att säga ifrån mot kränkningar,
intolerans och rasism och visar dem vikten av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. I utbildningen ingår bland
annat ett besök i Krakow och Auschwitz/Birkenau, Oskar Schindler-museet,
ghettot och andra platser kopplade till
förintelsen. Det skapar djupare kunskap
om vad intolerans kan leda till.
Västerås Stadsmission –
Kvinnofridsprojektet
Kvinnofridsprojekt främjar arbetet med
kvinnor som beﬁnner sig i en utsatt livssituation. Projektet uppmärksammar och
synliggör kvinnor som lever i hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa och som
är våldsutsatta. Västerås stadsmission
bistår med särskilt stöd och rådgivning i
akuta situationer kring t.ex. polisanmälan, skyddat boende, vård- och myndighetskontakter och erbjuder samtalsstöd
och självstärkande kvinnofridsaktiviteter.

OM HOPEFUL
■ Hopeful är projektet som vill bidra till
ett mänskligare Västerås och skapa ﬂer
möjligheter till förändring för människor
i utanförskap. Vi tror att varje människa
har färdigheter och drivkrafter som kan
utvecklas i rätt sammanhang. Hopeful
erbjuder därför platser och aktiviteter
i Erikslund Shopping Center och IKEA
Västerås som skapar gemenskap, möten och delaktighet.
■ Genom Hopeful kan Västeråsare
enklare kanalisera sitt engagemang som
medmänniskor. Bakom Hopeful står Erikslund Shopping Center, IKEA Västerås,
here4U samt Västerås Stadsmission.
■ Hopeful är ett långsiktigt projekt och vi
kommer utvärdera efter tre hela år.
Läs mer på hopeful.nu
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Dynamisk stad

Västerås har tagit ett jättekliv ut mot Mälaren, där gamla industri- och hamnområden successivt omvandlats till fantastiska stadsmiljöer intill kajkanten.

Det är lätt att bli förälskad i
Västerås – en stad där allt är möjligt
Människor som inte varit i Västerås på kanske 20 år blir säkert
förvånade. ”Oj vad är det som har
hänt?” Lotta Lindstam har under
sina tio år som stadsbyggnadsdirektör i högsta grad medverkat i
stadens förändringsarbete. Hon
beskriver Västerås som en oerhört
dynamisk stad i ständig förnyelse
och utveckling.

”S

taden utan gränser” är inte bara
en bra slogan utan en träffande
beskrivning av en stad där allt är
möjligt, en stad som man därför
lätt kan bli förälskad i, säger Lotta
Lindstam och pekar på några välkända
styrkor.
Att Västerås till exempel har en synnerligen stark högteknologisk exportindustri och en fortsatt stark tillväxt, både inom näringslivet
och befolkningsmässigt. Men
Västerås av idag är så mycket mer, något som också
syns i stadsbilden där inte
minst Mälaren har fått en
helt ny framskjuten plats.
– Västerås var mitt i en stor
förändringsprocess när jag
kom hit. Mälarstaden hade
börjat förverkligas, den
första etappen av nya
bostäder hade nått
vattnet. Sedan dess

Foto: Per Groth

sin djärva arkitektur blir ett nytt landmärke
för Västerås, att tillsammans med ett nytt
hotell, nya bostäder, torgmiljöer och parker skapa en pulserande stadsmiljö med
liv och rörelse dygnet runt. Bara några
hundra meter bort ligger ett gammalt ångkraftverk, där succékonceptet Kokpunkten
De här områdena, som tidigare knap- definitivt stärkt Västerås som destinationspast kännetecknats av folkliv, erbjuder mål. (Se text på sid 10–11)
Om några år kommer även
idag fantastiska möjligheter
Kopparlunden att dra till sig
till rekreation och fritidsaktibesökare, siar Lotta Lindstam.
viteter, sommar som vinter.
Det gamla centralt belägna inBad och skridskoåkning bara
dustriområdet, tidigare stängt
några stenkast från centrum.
för allmänheten, har redan fått
– Hela staden håller på att
en hel del nytt liv. Men det är
läkas ihop med flera stora
”Områden
bara början. Områdets kulturlångsiktiga stadsbyggnadssom tidigare
historiskt värdefulla industriprojekt med ovanligt hög
låg som döda
miljöer ska kompletteras med
kvalitet. Ett som onekligen
händer runt
nya moderna kvarter. Ambisticker ut är den stadsdel som
staden har fått
tionen är att skapa en stadsnu håller på att förverklinytt liv.”
miljö med levande gatustråk
gas på och runt stadär verksamheter av olika
tionsområdet. Det
slag, kontor, utbildningar, boblir som en ny
stad i staden som knyter städer, kultur och service bidrar till en
samman city och Mälaren, spännande helhet.
förklarar Lotta Lindstam.
Här kommer ett nytt re- Under sina år i Västerås har Lotta Lindsecentrum, som i sig med stam fått medverka till en, som hon säger,
otroligt spännande stadsutveckling, där
det ena projektet efter det andra har växt
– Västerås är en otroligt
fram. Väldigt många bostäder har byggts
dynamisk stad, säger
och det bara fortsätter. Hon har också fått
Lotta Lindstam, som
se hur stadskärnan, Årets stadskärna
efter tio år som stads2013, har förstärkts och idag kan locka
byggnadsdirektör snart
långväga besökare med ett ovanligt bra
går i pension.
har det bara fortsatt, och det byggs fortfarande. Staden har helt enkelt tagit ett jättekliv ut mot Mälaren, där gamla industri- och hamnområden successivt omvandlats till fantastiska stadsmiljöer intill
kajkanten, säger Lotta Lindstam.
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Områden som tidigare knappast kännetecknats av folkliv, erbjuder idag fantastiska möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter.

utbud av högkvalitativa restauranger.
Numera är de inte bara den starka handelsstaden som pockar på uppmärksamhet. Idag turistar man i Västerås.
– Det känns som en stor förmån att under en period ha fått vara med på den här
resan. Att på nära håll fått se en stad i förvandling, hur nytt folkliv skapas i det
som vi inom Västerås stad tillsammans
med marknadens aktörer planerar och
bygger. Områden som tidigare låg som
döda händer runt staden har fått nytt liv.
Det känns fantastiskt inspirerande, säger
Lotta Lindstam, som inom ett par månader avslutar ett spännande och mycket
innehållsrikt yrkesliv.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Oskar Kullander och Västerås stad
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Expect är något riktigt häftigt, ja
närmast unikt i Sverige. Här kan
den nyfikne besökaren, precis
som namnet säger, förvänta sig
saker. Också det oväntade.

Virtuellt showroom ska locka
turister och nya företag
Genom teknik och kreativa utställningar ska besökare av alla slag
inspireras till att uppleva och utforska Västerås, både som besöksoch etableringsort. Det handlar
om Expect, ett nytt närmast unikt
upplevelsebaserat showroom i
Skrapan, mitt i centrala Västerås.

M

an kan beskriva Expect
som en entré till Västerås.
En dynamisk och föränderlig miljö där turister
och affärsbesökare kan få en första smak
på vår stad och det genom nya tekniska
och interaktiva lösningar, som ju i sig
också är något som präglar vårt näringsliv, säger Eva Lilja, vd för Västerås
Marknad & Näringsliv AB.
Det kan sägas på en gång. Expect är
något riktigt häftigt, ja närmast unikt i
Sverige. Här kan den nyfikne besökaren,
precis som namnet säger, förvänta sig saker. Också det oväntade. Till exempel att
med hjälp av VR-glasögon ta sig en liten

rundtur på stan och se godbitarna bland
aktiviteter och besöksmål.
Vill man sedan se hur staden växer
med nya områden, var det finns lokaler
och ledig mark för etableringar, då är det
visualiseringsbordet som gäller. Det är
som en jätte-I-pad med touchfunktion. I
en mycket verklighetstrogen 3D-modell
av Västerås kan man navigera runt i staden, se vad som är på gång, vad som
kommer att byggas och hur framtidsvisionerna ser ut.
Ambitionen att Expect ska vara en
mötesplats som tilltalar alla målgrupper.
Förhoppningen är att det ska bli den
självklara startpunkten när företag och
organisationer vill visa upp Västerås.
Lika självklart som att turister ska söka
sig hit.
– Alla är välkomna. Vi vill på ett innovativt och smart sätt marknadsföra och
sälja staden till besökare av alla slag.
Ytterst handlar det om att stärka Västerås
attraktionskraft och långsiktigt skapa förutsättningar för kompetensförsörjning

Här i Västerås nya entré man till exempel med hjälp av VR-glasögon ta sig en liten rundtur på
stan och se godbitarna bland aktiviteter och besöksmål.

och ett framtida arbetsliv. Det är vårt uppdrag, säger Eva Lilja.
Här ligger också det unika med Expect,
menar hon. Att på en och samma plats
skapa ett forum för turister och företagare,
investerare och etablerare, en plats där
man möts för olika event och utställningar.
– Expect blir helt enkelt vad vi fyller
det med, en mötesplats i ständig förändring och utveckling, avslutar Eva Lilja.

Västerås Marknad & Näringsliv
AB är ett helägt kommunalt bolag. I samverkan med näringslivet och andra aktörer
ska bolaget verka för att utveckla Västerås
som en attraktiv boende-, arbets-, etablerings-, besöks- och mötesort. och därmed
bidra till att stärka Västerås kompetensförsörjning.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Pia Nordlander BildN. AB

Vi finns där du finns. Nära din vardag och verklighet.
Du är varmt välkommen in på något av våra fem bankkontor, i och runt Västerås, vare sig du är kund i banken
eller funderar på att bli. Hos oss hittar du ett komplett utbud av banktjänster både för privatpersoner och företag.
Och du kan nå oss dygnet runt via webben, appar och telefon.

handelsbanken.se/köpingsvägen
handelsbanken.se/västerås_city

handelsbanken.se/emausgatan
handelsbanken.se/östermälarstrand

handelsbanken.se/skultuna
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SÖNDAGSMYS PÅ STEAM
En perfekt början på veckan!
Söndagsmys inkluderar övernattning med stor frukost, läcker 2-rätters middag
och heldag i Voltage Lounge.
Endast 825 kr per person.

RUM, FRUKOST,
2-RÄTTERS &
VOLTAGE LOUNGE SPA CLUB

BOKA DIN HISTORIA
PÅ STEAMHOTEL.SE

FRÅN ENDAST

825:-

PER PERSON

The Steam Hotel
Ångkraftsvägen 14
721 31 Västerås

2007

2011

2014

FRÅN ESS GROUP - SKAPARNA AV PRISBELÖNTA YSTAD SALTSJÖBAD, FALKENBERG STRANDBAD OCH HOTEL PIGALLE.

steamhotel.se
021 - 475 99 00
@steamhotel

