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Företagarna Ystad: därför ska E65 byggas ut
Under onsdagen släppte Företagarna Ystad en rapport om de tydliga fördelarna med att
bygga ut Europaväg 65 till och genom Ystad. Sträckan är redan idag överbelastad och
prognoserna visar att trafiken kommer att öka markant, varför en utbyggnad bör
prioriteras för både kommunen och regionens skull.
Analysen har tagits fram i samarbete med Lunicore, ett studentkonsultföretag knutet till Lunds
universitet. Den utröner fördelarna för stadens företagsklimat, pendlare, invånare och besökare,
och ställer vinsterna i relation till de investeringar som behöver göras. Enligt beräkningarna rör
det sig om en samhällsekonomisk vinst på flera miljarder, förutom alla positiva effekter i
näringslivet och Ystad som samhälle.
”Företagarna Ystad har under lång tid verkat för att sätta fokus på behovet av bättre infrastruktur
till Ystad, och detta är ett stort steg på vägen. Analysens resultat sänder ett mycket klart budskap
– vi behöver bygga ut vägen, och helst igår,” säger Företagarna Ystads ordförande Ingvar Öberg.
I Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat tog Ystad 2017 plats 25 på
listan – en mycket hög placering, vilken baseras på företagarnas egna omdöme om Ystad som
ort att driva företag på. I skarp kontrast står enkätsvaren om infrastruktur, där omdömet sjunkit
markant många år i rad.
Det är främst väg E65 från Malmö till Ystad som ses som problematisk. Den har en mycket tung
belastning redan idag, och enligt prognoser kommer trafiken att öka avsevärt, såväl på skånska
vägar generellt som på den del av E65 som går genom Ystad under namnet Dragongatan. En
utbyggnad till 2+2-väg på hela sträckan hade enligt rapporten inneburit stora vinster för både
samhälle och resenärer.
Rapporten i helhet samt i summerad version finns att ladda ner på bit.ly/e65ystad.

För mer information kontakta Natalie Ibron på Företagarna Ystads kommunikationsbyrå
EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation på ni@ehrenbergsoerensen.com eller +46 (0) 735
57 43 31.

