Rapport

Samhällsanalys

2018-09-05

Företagarna Ystad

1

Författare
Ella Rydmark
Erik Månsson

1. Innehållsförteckning
1.

Innehållsförteckning ......................................................................................................................... 1

1.

Sammanfattning ............................................................................................................................... 3

2.

Syfte och mål .................................................................................................................................... 3

3.

Sammanfattning argument ............................................................................................................... 4

4.

3.1.

Jämförelse .......................................................................................................................... 4

3.2.

Dynamiska effekter ............................................................................................................. 4

3.3.

Nyföretagande och nyetablering ........................................................................................ 4

3.4.

Näringslivsklimat ................................................................................................................. 5

3.5.

Pendling .............................................................................................................................. 5

3.6.

Trafik ................................................................................................................................... 5

3.7.

Miljö..................................................................................................................................... 5

3.8.

Turism ................................................................................................................................. 6

3.9.

Kompetens .......................................................................................................................... 6

3.10.

Regional utveckling och regionsförstoring ......................................................................... 6

3.11.

Kalkyl motorvägsutbyggnad ............................................................................................... 6

3.12.

Närhetseffekten .................................................................................................................. 7

3.13.

Befolkningsutveckling och skatteintäkter............................................................................ 7

Jämförelse ........................................................................................................................................ 7
4.1.

Nynäshamn ............................................................................................................................. 8

4.1.1.

Likheter och samband ........................................................................................................ 8

4.1.2.

Intervjuer ............................................................................................................................. 8

4.1.3.

Lärdomar ............................................................................................................................ 9

5.2

Trelleborg ................................................................................................................................ 9

5.2.1 Likheter och samband ........................................................................................................... 9
5.2.2

Intervjuer............................................................................................................................ 10

5.2.3

Lärdomar .......................................................................................................................... 10

5.3

6

Aarhus ................................................................................................................................... 11

5.3.1

Likheter och samband ...................................................................................................... 11

5.3.2

Intervjuer ........................................................................................................................... 11

5.3.2

Lärdomar ...................................................................................................................... 12

Samhällsanalys .............................................................................................................................. 12
6.1

Nyföretagande och etablering ............................................................................................... 12

6.1.1 Nuläge ................................................................................................................................. 12
6.1.2

Potential/ Förändring ........................................................................................................ 13

6.1.3

Argumentation .................................................................................................................. 14

6.2

Näringslivsklimat ................................................................................................................... 15

6.2.1 Nuläge ................................................................................................................................. 15

1

6.2.2

Potential/ Förändring ........................................................................................................ 18

6.2.3

Argumentation .................................................................................................................. 18

6.3

Pendling ................................................................................................................................ 19

6.3.1 Nuläge .................................................................................................................................. 19
6.3.2

Potential/ Förändring ........................................................................................................ 20

6.3.3

Argumentation .................................................................................................................. 22

6.4

Trafik ..................................................................................................................................... 23

6.4.1 Nuläge .................................................................................................................................. 23
6.4.2 Potential/ Förändring ............................................................................................................. 24
6.4.3 Argumentation ...................................................................................................................... 25
6.5

Miljö ....................................................................................................................................... 25

6.5.1 Nuläge ................................................................................................................................. 25
6.5.2 Potential/ Förändring ........................................................................................................... 25
6.6
6.7

Argumentation ....................................................................................................................... 26
Turism ................................................................................................................................... 26

6.7.1 Nuläge ................................................................................................................................. 26
6.7.2 Potential/ Förändring ............................................................................................................ 26
6.7.3
6.8

Argumentation .................................................................................................................... 27
Kompetens ............................................................................................................................ 28

6.8.1 Nuläge .................................................................................................................................. 28

7

6.8.2

Potential/ Förändring ........................................................................................................ 29

6.8.3

Argumentation .................................................................................................................. 30

Samhällsekonomisk analys ............................................................................................................ 30
7.1

Regional utveckling och regionförstoring .............................................................................. 30

7.1.1

Nuläge ................................................................................................................................ 30

7.1.2

Potential/ Förändring ........................................................................................................ 31

7.1.3

Argumentation .................................................................................................................. 32

7.2

Kalkyl för motorvägsutbyggnad ............................................................................................ 33

7.2.1 Nuläge ................................................................................................................................... 33
7.2.2

Potential/ Förändring ........................................................................................................ 34

7.2.3

Argumentation .................................................................................................................... 35

7.3

Närhetseffekten ..................................................................................................................... 35

7.3.1

Nuläge ................................................................................................................................ 35

7.3.2

Potential/ Förändring ........................................................................................................ 36

7.3.3

Argumentation .................................................................................................................. 36

7.4

Befolkningsutveckling och skatteintäkter Ystad.................................................................... 36

7.4.1 Nuläge ................................................................................................................................... 36

8

7.4.2

Potential/ Förändring ........................................................................................................ 37

7.4.3

Argumentation .................................................................................................................. 39

Referenser ...................................................................................................................................... 39

2

1. Sammanfattning
Lunicore har på uppdrag av EHRENBERG SØRENSEN kommunikation genomfört en samhällsanalys. Syftet har
varit att hjälpa Ystads företagare att samla konkreta och slagkraftiga argument för att utbyggnaden av E65 ska
bli verklighet.
I den här rapporten kommer vi att lyfta fram olika konsekvenser som uppstår vid en eventuell
motorvägsutbyggnad av E65 mellan Ystad och Malmö. Arbetet har framförallt fokuserats på de positiva
konsekvenserna för näringslivet i Ystad men också andra aspekter som turism och trafik. Genom att ha undersökt
många olika aspekter inom denna fråga har vi kunnat samla in viktig data och omvandlat det till färdiga analyser
med konkreta svar.
För att få en bättre bild på vad bra infrastruktur innebär för en hamnstad har vi jämfört Ystad med tre andra
städer: Nynäshamn, Trelleborg och Aarhus. Med hjälp av intervjuer och data har vi kunnat analysera vad
infrastruktursatsningar har tillfört i dessa städer som vi sedan kan ta lärdomar av i Ystad. De olika städerna är
utvalda då de har en central hamn, på något sätt har likheter med Ystad samt har gjort infrastruktursatsningar
under de senaste åren.
I projektet har vi intervjuat sex personer med olika kompetenser och infallsvinklar. Fyra har representerat
antingen kommunen eller hamnen, de resterande har varit experter från Sydsvenska Handelskammaren samt
forskare inom infrastruktur och tillväxt. Förutom intervjuerna har vi haft mejlkorrespondens med ett tiotal
personer från olika områden där vi har samlat in både kunskap och data.
Rapporten är uppbyggd i tre diskussionsdelar: Jämförelse, Samhällsanalys och Samhällsekonomisk analys. Under
varje kategori kommer material presenteras, diskuteras samt avslutas med konkreta argument för utbyggnaden
av E65.
En kortfattad sammanställning av hela rapporten med argument finns att hitta under rubrik 4 och finns också i
den kortfattade versionen där sammanfattningen står i fokus.

2. Syfte och mål
Syftet med projektet är att hjälpa Ehrenbergs kund att visa de positiva effekterna som en förstärkt och tillförlitlig
infrastruktur innebär
Målet med projektet är att jämföra hur andra hamnar, likt Ystads, har förbättrats av en förstärkt och tillförlitlig
infrastruktur.

Under extern uppstart kom parterna överens om ett bredare mål där effekter för staden och kommunen stod i
fokus snarare än hamnen, därför har arbetet fokuserats framförallt på de områdena.
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3. Sammanfattning argument
Nedan följer en sammanfattning av jämförelser med tre andra städer samt en sammanfattning av
de argument som framförs i rapporten utefter de 11 områden som satts upp. För en närmare
beskrivning se respektive område.

3.1. Jämförelse
Städerna som jämförts är Nynäshamn, Trelleborg och Aarhus. Generellt kan jämförelserna
sammanfattas med att de tre utvalda städerna har satsat på att förbättra infrastrukturen mellan
hamnen och motorvägen. Det har gjorts på olika sätt och samtliga städer har planer på separera
hamntrafiken från staden för att öka effektiviteten samt förbättra levnadsstandarden för
kommunens invånare. Ett direkt resultat av samtliga städers utveckling uppger de vara att de har
fått tillgång till en större arbetsmarknadsregion.
Våra intervjupersoner påpekade en mängd positiva konsekvenser som har uppstått till följd
infrastruktursatsningarna. Till exempel så kommer en ny hamn att anläggas i Nynäshamn mycket på
grund av de goda transportmöjligheter motorvägen erbjuder, vilket förväntas ge kommunen 4100
nya arbetstillfällen. Aarhus har fått möjligheten att hålla i världsmästerskapen i segling som förväntas
få 450 000 besökare till följd av förbättrad infrastruktur i och i anslutning till staden och hamnen.
I jämförelserna är det tydligt att hamnen och kommunen har samverkat för att lösa problemen med
infrastrukturen. Kommunerna har sett till både hamnens bästa och stadens bästa då de inser att
båda aspekterna är lika viktiga för att kommunen ska växa.

3.2. Dynamiska effekter
För att skapa en översikt över de argument som tagit fram följer här en lista arrangerad efter område.
Här får man ett intryck över vad en insats för E65 skulle kunna skapa för effekter med avseende på
varje område och vad de enskilt skulle generera i för vinster. Vad som dock bör poängteras är att
den förmodligen största vinsten för Ystad och regionen är de effekter som skapas när alla områden
påverkas och utvecklas i symbios. De dynamiska effekter som en tillgänglighetsförbättring och
regionförstoring skulle ge upphov till beror på ett stort antal parameter och är mycket svåra att
uppskatta då komplexiteten är mycket hög. I dagens samhälle finns inte heller längre några öar och
alla kommuner är mycket starkt kopplade till varandra i ett intrikat nät. Detta innebär att effekter
skapade i Ystad kommer påverka kommunen, närområdet, Skåne och Öresundsregionen vilket ligger
helt i linje med den näringslivspolitik som frambärs av Region Skåne. En satsning på väg E65 och
Ystad är, efter resultatet i denna rapporten, ett tydligt exempel på hur vi skapar ett flerkärnigt Skåne
och en levande samhälle även utanför Sveriges tre storstadsregioner.

3.3. Nyföretagande och nyetablering
●

●

●

Genom tillgänglighetsförbättringar i form av en vägutbyggnad skapas bättre förutsättningar för
nyföretagare i form av ett ökat befolkningsunderlag och en bredare kompetensbas. 24% av företagarna
anser idag att tillgång till kompetent personal utgör det största hindret vid tillväxt och expansion
Studier visar att det geografiska läget samt tillgänglighet med bil och kollektivtrafik är den enskilt
viktigaste faktorn vid val av etableringsort. Vid ökad tillgänglighet ökar också attraktionskraften
gentemot nyetableringar.
Kortare restider sänker transportkostnader och ökar lönsamhet och produktion hos företag i regionen
vilket lockar fler företag till nyetablering.
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3.4. Näringslivsklimat
●
●
●

●

Ystad har i dagsläget ett gynnsamt företagsklimat och får allt bättre betyg på en mängd områden från
stadens företagare men gällande tillgänglighet och transport pekar nedåt.
Att inte lyssna på företagarna och låta betygen fortsätta dala skulle kunna riskera det totala
företagsklimatet och därmed framtida tillväxt i Ystad.
Företagsklimatet är mycket starkt förknippat med befolkningsutveckling, näringslivstillväxt och inte
minst talangattraktion och ett försämrat företagsklimat kan bli mycket kostsamt för kommunens
fortsatta utveckling.
Genom det goda företagsklimatet jämfört med regionen finns det stora möjligheter att verka för
nyetableringar från grannkommunerna där så många 25% säger sig vara beredda att flytta till en
kommun med bättre klimat, här återkommer dock kraven om tillgänglighet och goda logistiklösningar

3.5. Pendling
●

●

●

●

För många pendlare utgör 45 minuters pendling enkel väg en övre gräns för vad man kan tänka sig
tolerera och en restidsförändring skulle i det aktuella intervallet ge stora potentiella ökningar i
pendlingsvolymen
För utpendlare skulle pendlingsbenägenheten öka med närmare 27% för de berörda orterna och en
total resvolymsutveckling på ca 14,6% vilket i reella tal motsvarar ca 760 personer. Denna potentiella
ökning skulle antingen kunna höja invånarantalet i Ystad eller höja den totala sysselsättningen genom
möjlighet för fler matchningar
För inpendlare skulle pendlingsbenägenheten öka med 23% för och ge en total resvolymsutveckling på
9% vilket i reella tal motsvarar ca 400 personer. Den ökade inpendlingen skapar möjlighet för fler
matchningar och ger företagen i Ystad tillgång till mer kompetens.
En förkortad restid ger positiva effekter för pendlare i regionen såväl på hälsa och stress som på
interpersonella relationer. Att satsa på att sänka restiden för regionens pendlare innebär också att satsa
på deras välmående och livskvalitet

3.6. Trafik
●
●
●
●
●
●
●

Olyckor på E65 har de senaste 10 åren orsakat samhällsekonomiska kostnader på ca 3 miljarder på grund
av materiella skador, riskvärdering och kostnader för köbildning.
Vid en utbyggnad till minst 2+2-väg beräknas samhället spara närmare 3 miljarder över kalkylperioden
på 40 år i materiella skador och riskvärdering
En timmes köbildning i rusningstrafik på en vägbana av E65 kostar i dagsläget samhället ca 800 000 SEK,
kostnader som hade kunnat byggas bort genom en uppgradering till 2+2 -väg
Gods och persontrafiken i Skåne förväntas öka med 156% respektive 32% fram till 2030 vilket skapar
mycket stor belastning på till exempel E65 som redan är överbelastad.
På Dragongatan beräknas trafiken fördubblas fram till 2040, ett faktum som bekräftar att nuvarande
trafiklösning inte bara är ohållbar idag men också i framtiden.
Utan en ny trafiklösning i anslutning till Dragongatan och hamnen riskerar trafikstockningar vid anlöp
och trafik till och från hamnen sprida sig till andra delar av staden och lamslå övrig trafik.
En oförbättrad trafiksituation i Ystad kan hämma hamnens starka tillväxt och därmed en viktig motor i
regionens näringsliv.

3.7. Miljö
●

Studier visar att en jämn körhastighet med färre inbromsningar och accelerationer genererar mindre
utsläpp. En utbyggnad av E65 till 2+2 väg med trafikplatser i plan skulle reduceras de miljöfarliga
utsläppen samtidigt som en förkortad körtid bidrar till att sänka utsläpp.
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●

●

Enligt Department of Energy i USA kan den självkörande trafiken reducera energikonsumtionen med
upp till 90 % inom transportsektorn men kräver motorväg för att fungera. Genom att rusta den lokala
infrastrukturen är man också redo att möta framtida teknikutveckling och energibesparande framsteg.
Den tungt trafikerade Dragongatan genererar i dagsläget stora utsläpp i stadsnära miljöer och till 2040
beräknas trafiken vara det dubbla vilket får anses mycket olägligt för boende i området.

3.8. Turism
●

●

När liknande infrastruktursatsningar genomförts i landet har turistvolymen i vissa fall ökat med upp till
17%. Detta skulle för Ystad och Österlen kunna innebära ökade inkomster för turistindustrin på upp till
252 miljoner kronor per år baserat på medelvärdet för konsumtion per dagsturist.
Turismen i Ystad är starkt beroende på biltrafiken och en tillgänglighetsökning skulle innebära en ökad
volym och därmed ökade intäkter. 88% av dagsbesökarna kommer från Sydsverige och en majoritet av
dessa gör resan med bil vilket ställer höga krav på framkomlighet och restid.

3.9. Kompetens
●

●
●
●

Sverige har gått från en struktur där människor flyttade till jobben till att jobben flyttar till människorna.
Att skapa tillväxt handlar idag i mångt och mycket om att skapa attraktiva boendemiljöer. Tillgänglighet
har visat sig vara en mycket avgörande parameter vid individers upplevelse av attraktivitet kopplad till
boendemiljön.
Ystads befolkningsstruktur visar på brister vid attraktion av individer i åldrarna 25-40 vilket kan avhjälpas
med ökad tillgänglighet och ett förbättrat näringslivsklimat.
Tillgänglighet och täthet skapar effektiva städer som är attraktiva för kunskapsintensiva företag,
högutbildade och kreativa yrkesverksamma.
På indexet “Smarta Kommuner” placerar sig Ystad på plats 69 med ett index på 0,748 gällande
högutbildade och kreativt yrkesverksamma. Genom regionförstoring och förkortade restider i
kombination med fortsatt stadsutveckling finns det stora möjligheter att klättra på listan och skapa
förutsättning för en större kreativ klass.

3.10. Regional utveckling och regionförstoring
●
●
●

En utbyggnad av E65 skapar regionförstoring vilket ger både agglomerations och sorteringseffekter och
starkare regionsekonomi.
Vid en regionförstoring ökar antalet potentiella arbetsgivare och arbetstagare vilket skapar bättre
matchningseffekter och högre sysselsättning samt högre löner.
Regionförstoring skulle för Ystad fungera som en katalysator för näringslivet och ekonomin och stärka
rollen som regional kärna.

3.11. Kalkyl motorvägsutbyggnad
●

●

En utbyggnad av E65 skulle innebära samhällsekonomiska vinster på mellan 4,9 och 6,6 miljarder SEK
under en 40-årsperiod. Den samhällsekonomiska vinsten beror till stor del på vilken typ av vägutbyggnad
som görs och vilka sträckor som påverkas.
Vinster skulle göras när det gäller restidsförkortning, trafiksäkerhet och förkortning av godstransporter.
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3.12. Närhetseffekten
●

●

Närhetseffekten av en tillgänglighetsförbättring påverkar produktiviteten i näringslivet och en
utbyggnad av E65 skulle innebära mellan 200 och 430 miljoner i ökad produktivitet bland näringslivet
längs med det utbyggda vägområdet på grund av agglomerations och sorteringseffekter.
En utbyggnad av E65 skulle innebära en tillgänglighetsförbättring för Ystad på ca 5% vilket i direkta
effekter skulle innebära 1,5% högre sysselsättning och antal företag vilket i reella tal skulle innebära ca
200 nya arbetstillfällen och 55 nya företag.

3.13. Befolkningsutveckling och skatteintäkter
●
●
●

●

Från direkta effekter av en tillgänglighetsökning skulle ökade marginalintäkten för kommunen uppgå till
75 miljoner under en 30-årsperiod.
Studier visar att befolkningsutvecklingen direkt korrelerar med näringslivsklimatet och att placering på
rankingen i mycket stor utsträckning kan påverka prognosen.
En skillnad på 100 placeringar i genomsnitt fram till 2035 kan innebära en skillnad i
befolkningsutvecklingen på närmare 2000 personer och 1,2 miljarder i marginalintäkten över en 30årsperiod.
Att fortsätta påverka näringslivet positivt genom till exempel en infrastruktursatsning och därmed
plocka ytterligare positioner på rankingen kan generera i upp till 300 miljoner i marginalintäkten över
en 30-årsperiod.

4. Jämförelse
I jämförelsen har tre städer undersökts: Nynäshamn, Trelleborg och Aarhus. Städerna skiljer sig visserligen åt
gällande vissa parametrar men men har hamnen och satsningar på infrastruktur som gemensam nämnare. Nedan
går vi igenom varje stad för sig i tre steg där likheter och samband, intervjuer och lärdomar presenteras efter
varandra.
Generellt kan jämförelserna sammanfattas med att alla städer har satsat eller planerar på att förbättra
infrastrukturen mellan hamnen och motorvägen. Det har gjorts på olika sätt och samtliga städer har planer på
separera hamntrafiken från staden för att öka effektiviteten samt förbättra levnadsstandarden för invånarna.
Våra intervjupersoner påpekade att det finns många positiva konsekvenser till följd av infrastruktursatsningarna
som inte var förväntade vid beslutet om utbyggnad. Till exempel så kommer en ny hamn att anläggas i
Nynäshamn som en effekt av att motorvägen har skapat bättre logistiklösningar och ökad tillgänglighet, vilket
förväntas ge kommunen 4100 nya arbetstillfällen. I Både Trelleborg och Aarhus genomförs liknande satsningar
som planeras i Ystad med utflyttning av hamnområdet vilket generera i ökad tillgänglighet till havet och
hamnenlivet för kommunen invånare. Denna satsning har bidragit till att Aarhus fått möjligheten att arrangera
världsmästerskapen i segling som förväntas att besökas av närmare 450 000 besökare.
I jämförelserna är det tydligt att hamnen och kommunen har samverkat för att lösa problemen med
infrastrukturen. Kommunerna har sett till både hamnens bästa och stadens bästa då de inser att båda aspekterna
är lika viktiga för att kommunen ska växa. Alla jämförelsekommuner har uppgett att kontakterna är goda och att
dialogen är viktigt för ömsesidig utveckling. Det är också uppenbart att satsningar som gjorts har påverkat det
lokala näringslivet och att man betraktar infrastruktursatsningar som en avgörande del i kommunens framtid.
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4.1. Nynäshamn
4.1.1.

Likheter och samband
Det finns många likheter mellan Nynäshamn och Ystad sett till befolkningsmängd och närhet
till storstad. Nynäshamn ligger 58 kilometer från Stockholm och har cirka 28 000 invånare i
kommunen. Ystad ligger 61 kilometer från Malmö och har cirka 30 000 invånare. I
Nynäshamn fanns 7456 utpendlare och 1565 inpendlare år 2016 enligt kommunen, detta
jämfört med Ystad där 5177 utpendlade och 4607 inpendlade år 2016. Pendlingstiden från
Nynäshamn till Stockholms innerstad beräknas ta 35 minuter. Likheterna mellan Ystad och
Nynäshamn är många men trots detta är städerna väldigt olika. Nynäshamn är en del av
Stockholmsregionen medan Ystad ses som en regional kärna och självständig stad i Skåne.
Båda kommunerna har en hamn i dess tätort med både gods- och passagerartrafik. Ystad har
en högre andel godstrafik med 304 700 ton jämfört med Nynäshamns 150 000 ton, enligt
hamnarnas statistik. Passagerartrafiken har liknande siffror där Ystad tar emot cirka 2 150
000 per år och Nynäshamn tar emot 1 700 000 passagerare per år. Trycket på Stockholms
hamnar ökar, och en ny hamn byggs just nu i Nynäshamn kallad Norvik. Den nya hamnen
förväntas ta över den tunga trafiken från Nynäshamns hamn för att avlasta stadens
infrastruktur och kunna tillgodogöra den ökade hamntrafiken i Stockholmsregionen. Norvik
förväntas bli Stockholmsregionens största containerhamn.
Riksväg 73 byggdes om till motorväg mellan 2009 och 2011. Vägen kallades innan dess för
“dödens väg” och den låga trafiksäkerheten orsakade en stor mängd trafikolyckor varje år
varav många dödsolyckor. När motorvägen började byggas ökade den positiva bilden på
tillgänglighet hos kommunens företagare drastiskt. Företagarnas betyg gick från 1,98 till 2,96 i
Svenskt Näringslivs undersökningar mellan 2008 och 2009, på en betygsskala 0-6. Året efter
att motorvägen stod klar var betyget uppe i 3,1 vilket var strax över rikssnittet 3,09.
Turismen i Nynäshamn uppges ha ökat markant de senaste fem åren då motorvägen har
byggts och passagerartrafiken har ökat. Stockholms hamnar uppger att turister i snitt stannar
1-3 dygn extra i den hamn de
ankommer till.

4.1.2.

Intervjuer
Här intervjuades hamnens driftchef som gav en väldigt positiv bild av hur motorvägen har
påverkat hamnen. Han hävdar att hamnen har haft en fantastisk utveckling de senaste 5 åren
i samband med riksväg 73 omvandling till motorväg. Från 2013 till 2017 ökade hamnen med
30% gällande passagerartrafiken och med cirka 60 procent gällande godstrafiken. Han
medger att mycket av detta beror på utvecklingen av Stockholm och Stockholms ökade
bebyggelse men tror också att mycket är kopplat till den ökade tillgängligheten. Till exempel
är avvecklingen av Frihamnen i Stockholms innerstad en stor orsak till att den nya hamnen
Norvik byggs. Det finns dock planer på att även Nynäshamns hamn ska få ett ökat tryck i
form av ökad passagerartrafik när godstrafiken flyttar till Norvik.
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Driftchefen bekräftar att de haft en del klagomål från rederierna på trängsel i hamnen. Det
existerar också klagomål från staden då den tunga trafiken påverkar Nynäshamnsborna. Han
lägger dock till att trafikproblemet snart kommer att lösas då den tunga trafiken flyttas till
Norvik istället.
Vidare redogörs för att det i påverkansarbetet i beslutsarbetet bakom motorvägen gjordes
stora insatser av en grupp företagare och i synnerhet en mycket engagerad eldsjäl och att
deras arbete hade en stor del i möjliggörandet av satsningen.
Även kommunens samhällsstrateg har intervjuats och bekräftar motorvägens positiva
inflytande på staden. Han lyfter framförallt att motorvägen har integrerat Nynäshamn mer i
regionen och gjort det lättare för invånarna att få tillgång till fler arbetsplatser. Dessutom
påpekar han att den nya hamnen förmodligen aldrig varit möjlig utan den befintliga
motorvägen som i sin tur kommer att generera många arbetsplatser.

4.1.3.

Lärdomar
Nynäshamns strategiska läge har gjort att de har fått en väldigt viktig roll i
Stockholmsregionen. När Stockholm förtätas flyttas hamntrafiken ut till Nynäshamn som
beräknas få uppemot 4100 arbetstillfällen under de närmaste 18 åren. Om inte motorvägen
redan hade funnits till Nynäshamn är det mycket troligt att den nya hamnen inte hade
förlagts just där.
De problemen som Nynäshamn upplever med infrastrukturen kring hamnen kommer staden
lösa genom att flytta den tunga trafiken till Norviks hamn. Staden har då möjlighet att byggas
ut mot vattnet och förbättra levnadsstandarden för Nynäshamnsborna.
Motorvägen har bidragit till förbättrad integration i Stockholmsregionen vilket har lett till
bättre arbetsmöjligheter för kommuninvånarna. Det är svårt att mäta detta då många
faktorer spelar in men berörda parter från Nynäshamn är samstämmiga i bilden av att
motorvägen har bidragit mycket positivt.

5.2
5.2.1

Trelleborg
Likheter och samband
Jämförelsen med Trelleborg är relevant framförallt då de byggde ut motorväg på sträckan mot
Malmö som tidigare saknade detta år 2011/2012 samt dess läge i regionen. Med en pendlingstid
på 32 minuter till Malmö har staden bra möjligheter för att attrahera pendlare från Malmö/Lundregionen. Trelleborg har dagligen 9971 utpendlare och 3528 inpendlare(2016).
Trelleborgs hamn är betydligt större än Ystads hamn och har en annan status som riksintresse i
Sverige. Trots detta är hamnen betydelse för de båda städerna på ett liknande sätt. Hamnens läge
i städerna är central och genomsyrar stadsplaneringen och dess infrastruktur. Tidigare har
hamnens infrastruktur varit prioriterad och det havsnära läget har inte varit tillgängligt för
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Trelleborgs befolkning. Nu har Trelleborg börjat planera för att bygga ut staden mot hamnen för
att i slutändan höja tillgängligheten och därmed livskvalitén för de boende i staden.
Företagsklimatet i Trelleborg är enligt företagarna i kommunen under rikssnittet 3,4 och har varit
så sedan mätningen började 2002 enligt Svenskt näringsliv. På skalan 1-6 uppges Trelleborgs
företagare ge kommunen 2,85 i sammanfattande betyg för företagsklimatet vilket då räknas som
ett dåligt företagsklimat. För att klimatet ska uppfattas som godkänt bör betyget vara 4 eller mer.
På frågan om vägnät, tåg och flygförbindelser ligger Trelleborg över rikssnittet som är 3,16.
Trelleborgs företagare ger kommunen 3,91 i betyg när det gäller tillförlitliga trafikförbindelser.
Sedan 2007 har siffran stigit för varje år där man kan avläsa starka höjningar i samband med
satsningar på infrastrukturen. År 2012 var utbyggnaden av E22 klar, då höjdes betyget från 2,83
till 3, och år 2016 började tågtrafiken rulla mellan Malmö och Trelleborg, betyget höjdes då från
3,14 till 3,91. Det verkar alltså finnas ett samband mellan företagens enkätsvar och satsningar i
infrastruktur.

5.2.2

Intervjuer

Här intervjuades Trelleborgs kommuns näringslivsstrateg för att få mer information om
näringslivsklimatet i förhållande till tillgänglighet och hamnen. Trelleborg satsar hårt på nätverken
till Malmö/Lund och Greater Copenhagen och försöker koppla ihop kommunens näringsliv med
dessa. Kommunen är medvetna om att de är beroende av Malmö/Lund men upplever också att de
avlastar storstäderna med arbetstillfällen. Trelleborg har ett mycket sämre näringslivsklimat än
Ystad uppges ha. Näringslivsstrategen påpekar många gånger att attityden inom kommunens
företagare är negativ men att infrastruktursatsningarna som gjorts har påverkat uppfattningarna
positivt.
För Trelleborg handlar det i dagsläget om att försöka attrahera internationella företag till staden
och framförallt satsa på en växande e-handeln där de som storhamn har ett gynnsamt logistisk
läge.
Trelleborg upplever också stora kompetensförsörjningsproblem men upplever att situationen har
förbättrats i och med den förbättrade infrastrukturen .

5.2.3 Lärdomar
Trelleborg har planer för att förändra stadsbilden kring hamnen och bygga bostäder i de gamla
delarna i hamnen samt bygga ut hamnen åt öst. I samband med detta finns också en mängd
planer för framtida infrastruktursatsningar och framförallt hur man ska öka tillgång till hamnen
där tillfarten, precis som i Ystad, ligger i de östra delarna av staden. I dagsläget finns planer för
utbyggnad av ringvägen samt ett antal olika alternativ för påfart via tunnel från väst till öst eller
via en större utbyggnad av den östliga leden ner mot hamnen. Man har dock konstaterat att man
vill få bort den stora trafikmängden från innerstaden och istället skapa tydligare kopplingar mellan
staden och hamnen.
Staden upplever att kompetensförsörjningen har förbättrats i och med den förbättrade
infrastrukturen mycket på grund av sänkta pendlingstider och ett ökat upptagningsområde skapat
både av vägutbyggnad samt utbyggnad av kollektivtrafiken.
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5.3

Aarhus

5.3.1 Likheter och samband
Jämförelsen mellan Ystad och Aarhus genomfördes trots att hamnarnas storlek skiljer sig åt då
det finns det mycket att lära av Aarhus som arbetar på en större skala. Hamnen i Aarhus är
Danmarks största terminalhamn och cirka 8 miljoner ton gods går via hamnen varje år till skillnad
från Ystad där 304 700 ton passerade hamnen 2017 enligt Aarhus hamn.
Planerna för att utveckla hamnen i Aarhus är redan satta i verket och hamnen har byggts ut
stegvis sedan 1997 med målet att kunna ta emot 20 miljoner ton gods per år från 2022. Med
detta mål har infrastrukturen blivit en naturlig del i diskussionen kring utvecklingen av både
hamnen och staden. Den östra delen av hamnen planeras få en tunnel som ansluter direkt till
motorvägen men i dagsläget saknas fortfarande avgörande statlig finansiering. Lösningen gör att
staden befrias den barriär som tung trafik skapar när den kör genom staden samt effektiviserar
hamntrafiken. Marselistunnelen skapar en säkrare och mer attraktiv stad samtidigt som den ger
vinster för hamntrafiken. I norra delen av hamnen håller man på att omvandla hamnen till ett
bostadsområde för att binda samman staden med hamnen igen. Likt många hamnstäder har
hamnen och staden separerats under tidens gång vilket har gjort att hamnen av säkerhetsskäl ofta
har stängt ute befolkningen från det vattennära läget.
Aarhus kommun har cirka 340 000 invånare och kommunen är en del av den större regionen
Aarhusregionen som består av ca 1,2 miljoner människor i anslutning till staden. Aarhus som är
Danmarks näst största stad växer snabbt i sin befolkning. Med det stora universitet i staden som
är topp 100 i världen bidrar det till en ung och välutbildad befolkning.

5.3.2

Intervjuer
I kontakten med Aarhus kommun och dess näringslivsstrateg redogjordes det närmare för
näringslivsklimatet och sambandet med hamnen. Han pekar på att näringslivet är välmående i
kommunen vilket till stor del kan ha att göra med de många unga akademikerna som väljer att
stanna i staden efter sina studier. Detta gör det väldigt tacksamt för arbetsgivare att hitta
kompetent personal när de rekryterar.
Han påpekar också att infrastrukturen har haft en viktig roll i utvecklingen. Han beskriver den goda
utvecklingen som en del av många olika effekter med samband till varandra. Till exempel har
utvecklingen av hamnen gjort att större fartyg och mer gods kan tas emot vilket i sig har gett fler
arbetstillfällen. De ökade arbetstillfällena tillsammans med infrastruktursatsningar så som fler
avgångar och internationella flygningar från den tidigare eftersatta flygplatsen har i sin tur gjort att
fler personer har valt att bosätta sig i staden.
Staden växer kraftigt och ett av problemen som beskrivs i samtalet är den ökade trafiken på
motorväg E45. Han beskriver problematiken med att staden växer och att det innebär att ännu fler
satsningar på infrastrukturen måste göras. Trots att den nya tunneln förväntas få bort den tunga
trafiken från stadskärnan kvarstår persontrafiken. Som en del av en större region är
pendlingstrafiken viktig.
Ur ett stadsplaneringsperspektiv har kommunen gjort viktiga satsningar de senaste åren för att göra
staden mer attraktiv och levande. Utvecklingen av den norra hamnen till ett bostadsområde
beskrivs i samtalet som en viktig del för att kunna attrahera både turism men en också exklusivare
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bostadsdel. Hamnen blir en naturlig del av staden och kommer till exempel i augusti 2018 att vara
värdar för världsmästerskapen i segling med 400 - 450 000 besökare.

5.3.2

Lärdomar
Aarhus har precis som många andra städer satsat på att ta tillbaka det vattennära läget till staden
vilket har lönat sig i form av god livskvalité samt ökad turism. Detta har i sin tur öppnat upp nya
dörrar som internationella event och utmärkelsen årets kulturhuvudstad i Europa 2017.
Som en del av utbyggnaden av hamnen förväntas den tunga trafiken öka genom staden. För att
effektivisera hamntrafiken och skapa en attraktiv stad planeras en tunnel att byggas. Tunneln
planeras gå från hamnen direkt ut till motorvägen vilket beskrivs som en fördelaktig lösning för alla
parter i kommunen.
I sin helhet ser Aarhus sambanden mellan en attraktiv stad, ökat invånarantal,
infrastruktursatsningar och en blomstrande hamn. Här kan Ystad lära sig mycket genom att se
helheten i att satsa på en bra infrastruktur genom staden och vidare till Malmö.

6 Samhällsanalys
Samhällsanalysen är uppdelad i sju olika delar: Nyföretagande och etablering, Näringslivsklimat, Pendling, Trafik,
Turism, Kompetens och Miljö. De olika delarna behandlas i tre steg för att få en helhetsbild med relevant
bakgrundsfakta, undersökningsmetod samt sammanfattning med starka argument.
Delarna är uppdelade efter Nuläge, Potential/förändring samt Argumentation. Argumentationen presenterar de
starkaste argumenten i punktform för att det ska vara enkelt att orientera sig i rapportens viktigaste slutsatser.

6.1

Nyföretagande och etablering

6.1.1

Nuläge

Ystad är en stark företagarkommun och har en något högre företagsamhet än resten av landet och
ca 15% av kommuninvånarna räknas som företagare på ett eller annat sätt. Detta har på senare tid
genererat i en stor mängd publicitet samt utmärkelsen årets nyföretagarkommun 2015. Här
dominerar småföretagen som står för 71% av alla jobb i den privata sektorn samt ca 43% av alla
jobb totalt i kommunen. I studier av närhetseffekten konstateras att tillgänglighetsförbättringar på
ca 5%, som en utbyggnad av E65 hade inneburit, skulle generera ett tillskott på runt 55 nya
företag 1. Den största förändringen hade dock förmodligen skett för redan befintliga verksamheter
och företag. Ca 70% av länets företagare ser mycket goda tillväxtmöjligheter men upplever
tillväxthinder som står i vägen för expansion och tillväxt. Det största av dessa hinder anses, av 24%
av företagen, vara problem att hitta relevant kompetens.2 Detta är ett problem som påverkas av en
1 https://handelskammaren.com/2016/12/21/narhet-ger-jobb/
2https://www.foretagarna.se/globalassets/media/nya-sajten/rapporter/foretagare-i-kommun/2018-pdfer/ystad.pdf
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mängd faktorer men som skulle påverkas positivt om tidsbesparingar skulle kunna öka
upptagningsområden och därmed skapa fler matchningar mellan företag och kompetent personal.

Diagram 1, Tillväxthinder i Skåne Län 2017

6.1.2 Potential/ Förändring
När det gäller nyetableringar avses etablering av befintliga företag som tidigare ej har funnits i
kommunen och av olika skäl väljer att etablera verksamhet i Ystad. Nyetableringar driver generellt
tillväxt då de bidrar, inte bara med skatteintäkter, men också med arbetstillfällen i förhållande till
verksamhetens storlek. Vid nyetableringar finns en mängd parametrar att ta hänsyn till som till
exempel kommunalskatt och tillgång till mark . Tillgänglighet överlag är en viktig fråga och
parameter vid ett arbete för ökade nyetableringar. Det handlar både om tillgänglighet för logistik
och transport samt tillgänglighet till kompetent personal i absolut närområde men också på
pendlingsavstånd. Studier visar att geografisk läge och tillgång till transport och tillförlitlig
infrastruktur är mycket viktigt vid val av etableringsort.
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I en studie gjord 2017 rankar företagen plats som den mest avgörande faktorn vid val av kontor. 3
Företagen uppger också att pris är en avgörande faktor och rankar den som nummer två. I en
dansk studie från 2016 rankade 56% av företagen geografisk placering som den absolut viktigaste
parametern vid val av etablering där snabb tillgång till motorväg ansågs vara en av de viktigaste
delarna i den geografiska placeringen. 4 Detta är endast två exempel på vikten av infrastruktur och
närhet till transport vid val av etableringsort något som blir högst relevant för Ystad.
När Västsvenska handelskammaren gjorde en liknande undersökning bland företag i
Göteborgsregionen fann de liknande resultat och konstaterade även de att tillgänglighet med
kollektivtrafik och bil var det absolut viktigaste. 5 Men här konstaterades även att ett levande
stadsutbud och tillgång till ung och välutbildad arbetskraft rankas högt, något som går hand i hand
med de nya teorier kring attraktionen av kompetens som nu presenteras. En stad med ett rikt
utbud och som ej dör på kvällarna efter anställda gått hem från jobbet har blivit en viktig faktor
bland de kunskapsintensiva företag som i dagsläget är intressanta att attrahera. När talang
definieras allt mer som kreativitet, innovation och mångfald ställer det andra krav på stadsmiljön
och den miljö kommunen erbjuder sina medborgare.
Slutligen finns det en direkt ekonomisk aspekt i ökad tillgänglighet då denna sänker
transportkostnader för företag och att man därmed kan erbjuda en mer gynnsam logistiklösning.
Detta bör ses som högst relevant för Ystad då man här ser en betydligt lägre export än hos
riksgenomsnittet för kommuner. Bättre logistik och billigare transporter kan vara en bidragande
faktor för att öka exporten och bidra till den regionala ekonomin.
Det finns i dagsläget en stor potential för nyetableringar i form av företag med flyttbenägenhet i de
mest närbelägna kommunerna men också i form av företag utifrån som drar nytta av logistiska
fördelar. Detta scenario bör dock anses troligare vid en förbättrad tillgänglighet och starkare
infrastruktur.

6.1.3 Argumentation
●

●

●

Genom tillgänglighetsförbättringar i form av en vägutbyggnad skapas bättre förutsättningar för
nyföretagare i form av ett ökat befolkningsunderlag och en bredare kompetensbas. 24% av
företagarna anser idag att tillgång till kompetent personal utgör det största hindret vid tillväxt
och expansion
Studier visar att det geografiska läget samt tillgänglighet med bil och kollektivtrafik är den
enskilt viktigaste faktorn vid val av etableringsort. Vid ökad tillgänglighet ökar också
attraktionskraften gentemot nyetableringar.
Kortare restider sänker transportkostnader och ökar lönsamhet och produktion hos företag i
regionen vilket lockar fler företag till nyetablering.

3 https://www.lokalebasen.dk/bibliotek/Client-Surveys/MatchOffice-Serviced-Office-Client-Survey-2017.pdf
4
http://www.colliers.com/-/media/files/emea/denmark/brochures/pdfer/kontordomiciler-beliggenhed-branding-baeredygtighedrapport.pdf?la=da-dk
5https://tillvaxtverket.se/download/18.da471ea15f800d332940d23/1509981200483/Utveckla%20svenska%20st%C3%A4der.pdf

14

6.2

Näringslivsklimat

6.2.1

Nuläge

Varje år genomför Svenskt Näringsliv enkätundersökningar där företagsklimatet i alla Sveriges 280
kommuner undersöks6. Totalt 60 000 företag ges möjlighet att svara på ett antal frågor om alltifrån
tjänstemäns attityder till infrastruktur i kommunen och det hela sammanställs till en ranking som
publiceras under tidig höst. De senaste åren har Ystad tagit stora kliv på rankingen och från att
mellan år 2009 och 2014 pendlat mellan plats 92 och 130 har man nu klättrat till plats 25 på listan,
en mycket klar förbättring. Totalt ger Ystads företagare kommunen 3,92 i betyg där 6 representera
utmärkt och 1 dåligt och det genomsnittliga snittet för Sverige ligger på 3,4.
Diagram 2, Sammanfattande omdöme för företagsklimatet i kommunen 2018. Ystad och Sverige.
(Svenskt Näringsliv)

Hela 38,2% av Ystads företagare anser att företagsklimatet i Ystad blivit bättre de senaste fem åren
till skillnad från resten av Sverige där bara 27,41 % anser att klimatet förändrats till det bättre.
Kommunpolitikers och tjänstemäns inställning till företagande får båda höga betyg med 3,88
respektive 3,64 jämfört med 3,42 respektive 3,29 i resten av landet. Även allmänhetens och
skolans attityder till företagande ligger på rekordhöga nivåer och allt pekar mot att
företagsklimatet i Ystad är ytterst gynnsamt. 7

6 http://www.foretagsklimat.se
7 http://www.foretagsklimat.se
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Diagram 3, Sammanfattande omdöme för företagsklimatet i kommunen 2018. Ystad samt
grannkommuner. (Svenskt Näringsliv)

På frågan om företagen skulle kunna tänka sig att flytta sitt företag till en kommun med ett bättre
företagsklimat svarade företagen i Ystad överväldigande nej med endast 11,7% som skulle kunna
tänka sig att flytta. Men i grannkommunerna ser det annorlunda ut där Simrishamn har störst antal
flyttbenägna företag med 41,24% som skulle kunna tänka sig att flytta. I Sjöbo är det 26,74%,
Tomelilla 26,9%, Svedala och Trelleborg 25% och i Skurup 20,69. Här befinner sig Ystad i en mycket
gynnsam position då man har ett betydligt bättre företagsklimat än alla grannkommunerna och
därmed har
chans att locka till sig företag på jakt efter en bättre miljö att verka i8.

8 http://www.foretagsklimat.se
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Diagram 4, Andel av företag i respektive kommun som kan tänka sig flytt till kommun med bättre
näringslivsklimat 2018 (Svenskt Näringsliv)

Men på en punkt ser dock resultaten betydligt dystrare ut och då handlar det om infrastruktur och
företagens syn på vägnät, tåg och flygförbindelser som sedan 2009 gått från 4,05 till rekordlåga
3,42. Betyget är fortfarande något högre än rikssnittet men då ska påpekas att man i det resultatet
även räknar in en stor del kommuner med betydligt sämre geografisk placering än Ystad. I
jämförelse med grannkommunerna har man också tappat mark från 2002 då endast företagarna i
Svedala ansåg att man hade en bättre infrastruktur till att nu närma sig Tomelilla och Sjöbo i
botten. Här ser man också tydliga effekt av de satsningar som gjorts på motorväg och utbyggd
tågtrafik till Trelleborg som
gett Trelleborgs företagare en betydligt ljusare bild av situationen9.

Diagram 5, Omdöme för tillgång till vägnät, tåg och flygförbindelser 2018 (Svenskt Näringsliv)

9 http://www.foretagsklimat.se
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6.2.2 Potential/ Förändring
När det gäller Ystads företagsklimat befinner man sig i dagsläget i en mycket fördelaktig position
och kanske till och med på en “all time high”. Attityder från politiker och tjänstemän pekar uppåt
och det finns inget som tyder på att den positiva kurvan skulle mattas av. Inom ramen för strategin
att skapa ett flerkärnigt Skåne har Ystad alla möjligheter att attrahera företag och arbetstillfällen
från resten av regionen och därmed cementera sin roll som ett naturligt centrum för näringsliv i
sydöstra Skåne. Samtidigt kan vi tydligt se hur företagens uppfattning kring infrastuktursituationen
kraftigt försämrats, något som i allra högsta grad påverkar benägenheten för nyetableringar och
möjligen också det framtida klimatet.

6.2.3 Argumentation
●
●
●

●

Ystad har i dagsläget ett gynnsamt företagsklimat och får allt bättre betyg på en mängd
områden från stadens företagare men gällande tillgänglighet och transport pekar nedåt.
Att inte lyssna på företagarna och låta betygen fortsätta dala skulle kunna riskera det totala
företagsklimatet och därmed framtida tillväxt i Ystad.
Företagsklimatet är mycket starkt förknippat med befolkningsutveckling, näringslivstillväxt och
inte minst talangattraktion och ett försämrat företagsklimat kan bli mycket kostsamt för
kommunens fortsatta utveckling.
Genom det goda företagsklimatet jämfört med regionen finns det stora möjligheter att verka
för nyetableringar från grannkommunerna där så många 25% säger sig vara beredda att flytta
till en kommun med bättre klimat, här återkommer dock kraven om tillgänglighet och goda
logistiklösningar
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6.3

Pendling

6.3.1 Nuläge
I Sverige pendlar ca 34 procent av alla förvärvsarbetande till ett arbete utanför kommungränsen,
motsvarande siffra för Ystad är 37%.10 Bland OECD länderna är vi idag det land som lägger minst tid
på pendling. 21 minuter för män och 19 för kvinnor och skillnaden mellan män och kvinnor går att
skönja generellt där män tenderar att ha en något högre tolerans för att pendla längre sträckor.
11Vid studier av pendling och dess inverkan på arbetsmarknaden beskrivs oftast
arbetsmarknadsregioner, ett sätt att dela upp geografiska områden beroende på den tillgänglighet
som råder avseende arbetstillfällen. Det är sällan själva avståndet som styr utan snarare
möjligheter till transport, inte bara för persontrafik men också för gods- och
näringslivsbaseradtrafik. Vid försämrad tillgänglighet påverkas både pendlingsfrekvensen och
exportmarknaden negativt. En ökad tillgänglighet förtätar istället regionen och det skapas över tid
fler näringsgrenar vilket också bidrar till fler möjliga skalfördelar och en ökad produktivitet. I
avsnittet om regionförstoring kan du läsa mer om vilka samhällsekonomiska vinster en förtätning
av Ystadregionen skulle innebära.
Bild 1, Belägenhet av arbetsplatser för kommuninvånare i Ystad, 2017

Enligt en studie av svenska förhållanden är viljan att pendla 10-20 minuter 10 gånger så hög som
att pendla mer än 40 minuter enkel väg. 12 Arbetstagarens förhållande till pendlingstid benämns
pendlingsbenägenhet och har studerats på nära håll framförallt vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping. En tröskeleffekt träder i kraft vid en restid på över 45 minuter, då
viljan att pendla markant minskar. Benägenheten att pendla till jobbet är som högst vid en restid
10http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaseradarbetsmarknadsstatistik-rams/pong/tabell-och-diagram/antal-pendlare-per-lan-och-kommun/
11 https://www.statista.com/statistics/521919/time-spent-housework-countries/
12 http://www.trum.umu.se/digitalAssets/40/40767_langre.pdf
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på 1-25 minuter 13. När restiden ökar från 25 till 45 minuter minskar pendlingsbenägenheten
gradvis. Nedan ses sambandet mellan pendlingsbenägenhet och tid som påvisats av INA:s studier
av pendling. För Ystads del innebär detta att man i dagsläget ligger vid en övre gräns gällande
restidstolerans och att man ligger inom spannet för var en restidsförändring skulle ge stora effekter
för pendlingsvolymen
Bild 2, Pendlingsbenägenhet i förhållande till restid.

6.3.2 Potential/ Förändring
Vid studier av den rådande pendlingssituationen i Ystad visar beräkningar utifrån gängse
uppfattning kring pendlingsbenägenhet att en utbyggnad av motorvägen och förkortad restid
skulle kunna innebära stora skillnader i pendlingstrafiken 14. En tidsbesparing vid pendling till
Malmö på ca 10 minuter hade inneburit en betydligt högre pendlingsbenägenhet och en ökad
utpendling på ca 28% vilket skulle innebära ca 440 nya pendlare i reella tal. Denna ökning skulle
givetvis ske gradvis och skulle föranleda inflyttning alternativt att människor som stått utanför
arbetsmarknaden nu skulle träda in på denna och därmed föranleda en sänkt arbetslöshet. Totalt
skulle en motorvägsutbyggnad ge möjlighet till en ökad utpendling på ca 27% till de städer som
berörs av en restidsförkortning vid utbyggnad av E65 och en total utveckling av utpendlande på
14,6 %, i reella tal alltså ca 760 personer.

Den förkortade restiden och ökade pendlingsbenägenheten skulle få många positiva effekter för
Ystad. Tittar man på arbetsmarknadseffekter innebär detta att man knyter Ystad närmare
arbetsmarknadsregionen Malmö/Lund där man visserligen redan ingår men där man ligger precis i
gränslandet för pendlingsavstånd. Detta skulle skapa fler alternativ i form av jobbmöjligheter för
Ystadborna och förmodligen skulle uppstå fler matchningar och en minskad arbetslöshet. En vidare
effekt är att Ystad som bostadsort skulle få en ökad attraktivitet då man skulle falla inom ramen för
accepterad pendlingstid för ett större antal hushåll och därmed uppleva en ökad inflyttning.

13 https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-931-7.pdf?issuusl=ignore
14 Beräkningar baserade på förändring i pendlingsbenägenhet beroende på förkortad restid.
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När det gäller inpendling ser siffrorna något annorlunda ut men även här ger en
motorvägsutbyggnad och restidsbesparing mycket goda effekter. Totalt skulle en
motorvägsutbyggnad här ge möjlighet till ökad inpendling på ca 23% för de städer som berörs av
restidsförkortning och en totalt utveckling av inpendlande på 9%, i reella tal ca 400 personer.
En ökad inpendling skapar förutsättningar för företagen i Ystad att få tag i rätt kompetens, ett
problem som företagare i Skåne rankar som det absolut största när det gäller att växa. Med en
förkortad restid ökar också upptagningsområdet markant för potentiell arbetskraft och därmed
också relevant kompetens. Detta är viktiga parametrar vid utvecklingen och tillväxten hos bolag
startade i Ystad såväl som hos bolag med intresse för etablering i regionen.
Men pendling påverkar inte bara individer val av arbete och bostadsort men också privatliv och
interpersonella relationer. Tiden som läggs på pendling hade alternativt kunnat ägnas åt fritid eller
andra engagemang och detta kan påverka individen starkt. Studier från Umeå Universitet visar att
pendlare med över 45 minuters resa till arbetet till exempel löper 40% högre risk för skilsmässa15.
Även andra effekter såsom negativ påverkan på sömn och hälsa har uppmätts och en sänkning av
restiden för pendlande Ystadbor skulle påverka också deras totala livskvalitet.
Som påpekas senare i rapporten är besparingar i och med restidsförkortning för pendlare en av de
största samhällsekonomiska vinsterna som görs vid en utbyggnad av E65. Detta är tid som har en
stor alternativkostnad och vid en förkortning av pendlingstiden ökar istället möjligheten att
spendera tiden på till exempel fritid, hushållsarbete eller andra samhällsengagemang.

Diagram 6, Potentiell utveckling av pendlingsvolym vid utbyggnad

15 http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:415050/FULLTEXT01.pdf
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6.3.3 Argumentation
●

●

●

●
●

För många pendlare utgör 45 minuters pendling enkel väg en övre gräns för vad man kan tänka
sig tolerera och en restidsförändring skulle i det aktuella intervallet ge stora potentiella
ökningar i pendlingsvolymen
För utpendlare skulle pendlingsbenägenheten öka med närmare 27% för de berörda orterna
och en total resvolymsutveckling på ca 14,6% vilket i reella tal motsvarar ca 760 personer.
Denna potentiella ökning skulle antingen kunna höja invånarantalet i Ystad eller höja den totala
sysselsättningen genom möjlighet för fler matchningar
För inpendlare skulle pendlingsbenägenheten öka med 23% för och ge en total
resvolymsutveckling på 9% vilket i reella tal motsvarar ca 400 personer. Den ökade
inpendlingen skapar möjlighet för fler matchningar och ger företagen i Ystad tillgång till mer
kompetens.
Totalt uppgår de samhällsekonomiska besparingarna i restidsförkortning vid en utbyggnad av
väg E65 till mellan 5,9 och 8 miljarder SEK över en 40-årsperiod
En förkortad restid ger positiva effekter för pendlare i regionen såväl på hälsa och stress som
på interpersonella relationer. Att satsa på att sänka restiden för regionens pendlare innebär
också att satsa på deras välmående och livskvalitet
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6.4

Trafik

6.4.1 Nuläge
Förbättrad trafiksäkerhet är ett starkt argument för en utbyggnad av E65an som i dagsläget är högt
olycksbelastad med närmare 500 olyckor de senaste 10 åren16. Olyckor som inte bara kostar
människoliv och svåra skador men också har ett högt pris när det gäller materiella skador och stora
förseningar då trafiken stoppas upp. Totalt uppgår samhällskostnaden under de senaste 10 åren
för olyckorna till 116 miljoner om man bara räknar in materiella kostnader men skulle man även
inkludera riskvärderingen, ett beräkningssätt som används vid värdering av infrastruktursatsningar,
blir siffran hisnande 2,75 miljarder17. Detta är i många fall olyckor som kan byggas bort i form av
nysatsningar på väg och utökad säkerhet.
Vid en utbyggnad av E65 till minst 2+2-väg visar siffrorna att en samhällsekonomisk besparing på, i
dagens penningvärde, närmare 3 miljarder kronor över en fyrtioårsperiod skulle kunna vara möjlig
enbart med hänsyn till ökad trafiksäkerhet 18. Här handlar det alltså om en inkludering av den
riskvärdering som gjorts och som beräknats utifrån betalningsviljan för att undvika olika typer av
trafikskador samt givetvis de materiella skador som uppkommer vid en olycka.
I beräkningen inkluderas dock inte de kostnader som uppkommer i form av köer och stopp i
trafiken som i sig är en stor samhällskostnad och som är betydligt vanligare på väg som saknar
dubbla körfält då en olycka som sker på en sträcka med ett singelfält har större risk att stanna
trafiken. Utifrån Ystads pendlingsström kostar ett stopp på E65 på en timme samhället nästan 800
000 SEK, en summa som pendlarna får stå för 19. Det är tid av arbete eller fritid som förloras och
som måste kompenseras på andra sätt och därmed kostar. Vid ett antagande om att hälften av de
trafikolyckor som inträffat de senaste 10 åren skapat minst en halvtimmes kö går det att
konstatera att förseningar och köer på grund av olyckorna kostat samhället ytterligare 200
miljoner.
Men det är inte bara olyckor som skapar problem i trafiken, den stora belastningen är i dagsläget
det största problemet och enligt prognoser från trafikverket kommer den bara att öka. I
trafikverkets prognoser kommer godstrafiken i Skåne öka med 156% fram till 2030 och
motsvarande siffra är 32% för persontrafik vilket skulle ställa mycket höga krav på E65an och en
utbyggnad skulle i princip vara ofrånkomlig om man inte vill att tillgängligheten ska ta för stor
skada20.
Tittar vi närmre på Dragongatan vilket är sista delen av E65 innan hamnen kan man också
konstatera stora trafikproblem och en allt större trafikbörda på en klart underdimensionerad väg.
Dragongatan har idag en genomsnittlig dygnstrafik på ca 11 100 fordon per dygn och en andel av
tung trafik på ca 15% varav hamnen står för ca 20% av den totala trafiken med ca 2260 fordon per
dygn. Vid studier av hamnutbyggnaden samt de nya områden som planeras byggas i Ystad inre
16 Transportstyrelsen, Strada Olyckstatistik på väg
17 https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25603.pdf
18
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/3_Investering/VSK0
50_e65_svedala_borringe/vsk050_65_svedala_borringe_seb_170123_g.pdf
19 Jonas Eliasson – välfärdsförlust analys.
20https://www.trafikverket.se/contentassets/cea28306d68242a2a2ab3d532aa7fa04/prognos_for_personresor_2010-2030_150410.pdf
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hamn kan man med prognoser förutsäga den totala dygnstrafiken 2040 till mer än det dubbla dvs
22 700 fordon per dygn och en andel tung trafik på 16% vilket skulle uppgå till 3632 tunga fordon
per dygn eller närmare 3 i minuten, dygnet runt21.

Diagram 7, Trafikvolym 2018 och prognos 2040 Dragongatan

6.4.2 Potential/ Förändring
I och med utbyggnaden av hamnen och den stadiga tillväxt som funnits i både person och
godstrafik kommer också hamntrafiken att öka. Ystad hamn spås nästan fördubbla sin
godshantering fram till 2040 och i och med de nya färjeläget finns möjligheter för större båtar samt
fler anlöp vilket indikerar på en liknande ökning för persontrafiken. För att hamnen ska fungera
effektivt och den trafik som genereras inte ska störa ut resterande trafik i staden krävs åtgärder
och nya transportvägar. Effekterna av trafikstoppningar och köer i samband med anlöp eller större
lastningar riskerar att sprida sig till resten av vägnätet och skapa mycket stora samhällsekonomiska
kostnader. I Tyréns rapport från 2018 beskrivs den framtida situationen på Dragongatan,
Finakorset samt österleden att riskera att bli ohållbar om man inte sätter in åtgärder för området,
något som Trafikverket för tillfället utreder.

21

https://www.ystad.se/globalassets/dokument/sam/planavdelningen/hamnstaden/planprogram-ystad-hamnstad-trafikutredning-rev180305.pdf

24

6.4.3 Argumentation
●

●
●
●
●
●
●

6.5
6.5.1

Olyckor på E65 har de senaste 10 åren orsakat samhällsekonomiska kostnader på ca 3 miljarder
i samhällsekonomiska kostnader på grund av materiella skador, riskvärdering och kostnader
för köbildning.
Vid en utbyggnad till minst 2+2-väg beräknas samhället spara närmare 3 miljarder över
kalkylperioden på 40 år i materiella skador och riskvärdering
En timmes köbildning i rusningstrafik på en vägbana kostar i dagsläget samhället ca 800 000
SEK, kostnader som hade kunnat byggas bort genom en uppgradering till 2+2 -väg
Gods och persontrafiken i Skåne förväntas öka med 156% respektive 32% fram till 2030 vilket
skapar mycket stor belastning på till exempel E65 som redan är överbelastad.
På Dragongatan beräknas trafiken fördubblas fram till 2040, ett faktum som bekräftar att
nuvarande trafiklösning inte bara är ohållbar idag men också i framtiden.
Utan en ny trafiklösning i anslutning till Dragongatan och hamnen riskerar trafikstockningar vid
anlöp och trafik till och från hamnen sprida sig till andra delar av staden och lamslå övrig trafik.
En oförbättrad trafiksituation i Ystad kan hämma hamnens starka tillväxt och därmed en viktig
motor i regionens näringsliv.

Miljö
Nuläge
E65 och Dragongatan är högtrafikerade vägar med stor utvecklingspotential. Under 2017 passerade
569.836 personbilar och 252.832 tunga fordon hamnen för att sedan köra ut på framförallt E65 via
Dragongatan. De långa köerna som skapas vid rödljus och bomfällningar påverkar miljön negativt. I
snitt passerar 11 100 fordon Dragongatan per dygn.
Även köbildningar som bildas på E22 i dagsläget bidrar negativt till miljön med tomgångskörning
och en ojämn hastighet. När trafiken håller en jämn rytm minskar inte bara utsläppen utan slitaget
på bromsar, däck och väglag minskar. Accelerationer och inbromsningar är en starkt bidragande
faktor till miljöförstöring22.

6.5.2

Potential/ Förändring
Dragongatan är en stadsgata med övergångar vilket kräver att trafiken måste stanna upp vid flera
tillfällen. Vid en ökad trafikmängd ökar även trängseln som resulterar i tomgångskörning och en
ojämn hastighet. Den ökade trafiken på Dragongatan beräknas höjas från 11 100 till 22 700 fordon
per dygn år 2040. Trots ombyggnationer för att skapa en bättre stadsmiljö kommer situationen vara
ohållbar 2040 på grund av den ökade trafiken enligt Tyréns rapport. Ett flertal undersökningar har
gjort angående trafiken på Dragongatan och majoriteten är överens om att åtgärder krävs för att
möta framtida trafikökningar.
Framtiden inom AI och självkörande bilar är närmare än många tänker. De självkörande lastbilarna
existerar redan på våra vägar om än fortfarande på testnivå. Många av fördelarna med självkörande
trafik har att göra med de ekonomiska vinsterna i effektiviteten som AI står för. Miljöfrågan har
potentiellt en vinst i dessa självkörande lastbilar som forskarna tror mycket på. De Självkörande

22https://www.trafikverket.se/contentassets/262b460bf29f48c7917a9c80a0eccf92/infomaterial/informationsblad_hastighet_miljo.pdf
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lastbilarna kräver motorvägar för att de ska vara effektiva och är därför ett måste i
infrastruktursatsningen 23.

6.6 Argumentation
● Studier visar att en jämn körhastighet med färre inbromsningar och accelerationer genererar
mindre utsläpp. En utbyggnad av E65 till 2+2 väg med trafikplatser i plan skulle reduceras de
miljöfarliga utsläppen samtidigt som en förkortad körtid bidrar till att sänka utsläpp.

6.7
6.7.1

●

Enligt Department of Energy i USA kan den självkörande trafiken reducera energikonsumtionen
med upp till 90 % inom transportsektorn men kräver motorväg för att fungera. Genom att rusta
den lokala infrastrukturen är man också redo att möta framtida teknikutveckling och
energibesparande framsteg.

●

Den tungt trafikerade Dragongatan genererar i dagsläget stora utsläpp i stadsnära miljöer och
till 2040 beräknas trafiken vara det dubbla vilket får anses mycket olägligt för boende i området

Turism
Nuläge
Turismen är en av världens snabbast växande industrier och stod för 9,9 procent av världens
arbetstillfällen år 2017 och står för 10,4 % av världens totala BNP. Kurvan stiger stadigt uppåt för
industrin där den 2016 omsatte nära 300 miljarder kronor i Sverige och sysselsatte cirka 170 000
personer runt om i landet.
Ystads turism omsatte 1,3 miljarder kronor 2016 vilket stod för 9,1 % av stadens totala omsättning
det året. Det var en ökning med cirka 30 miljoner kronor från året innan. Sedan dess har turismen
fortsatt att ökat och under 2017 ökade turismen i sydost med 5,3 % från föregående år visar en
undersökning gjord av tourism in Skåne 24.
De flesta besökarna i Ystad 2016 var från Skåne. Hela 88% av alla dagsbesökare uppges vara från
Sydsverige och 50 % av alla nattgäster är även de från Sydsverige. Hamnen tog 2017 emot 2.180.475
passagerare varav 712 000 var från Polen. 95 % av all trafik till Bornholm går via Ystad. Flest utländska
besökare i Ystad kommer från Danmark och Tyskland. Den polska turismen ökade med 37% från
2017 till 2018 mätt i turistnätter i hela Skåne vilket är den största ökningen av alla utländska
turistgrupper i Skåne 25.
Svenskar reser cirka 75 % med bil eller motorcykel inom landet och strax under 70 % med flyg till
utlandet. Globalt sett har The World Tourism Organization uppgett att 80 % av Europas mest
utvecklade länder använder motorburen trafik vid turism26.

6.7.2 Potential/ Förändring
Polska turister uppges att stanna 1-3 nätter i den hamnstad de anländer i. Turisterna från östersjöns
färjor uppges spendera mest pengar av alla Stockholms båtburna turister där de står för 20 % av den
23

http://time.com/4476614/self-driving-cars-environment/

24

http://redit.skane.com/sites/default/files/media/document/skane_lan_2017.pdf
25 http://redit.skane.com/sites/default/files/media/document/1805_manadsrapport.pdf
26 http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/viewFile/429/419
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totala turistomsättningen i länet under sommarmånaderna. Med en ökad färjeförbindelse med
Polen kan Ystad förvänta sig mer polska turister.
Sedan Nynäshamn började bygga sin motorväg 2009 till att den stod klar 2011 ökade omsättningen
i turistnäringen med 12%. Från 2011 till 2016 fortsatte turismen att öka och gick totalt upp ca 17%,
exkluderat kryssningspassagerarna27. Om denna ökning skulle ske i Ystad som tillsammans med
Österlen hade 2,4 miljoner dagsbesökare 2011, hade den totala dagsturismen ökat med cirka 400
000 besökare under en femårsperiod. Om vi antar att den procentuella ökningen för Ystad skulle
likställas med Nynäshamn vid motorvägsbygget, alltså 17%kommer dagsturismen i Ystad och
Österlen att öka med cirka 400 000 besökare per år. Dagsbesökarna spenderade i snitt 630 kr/dygn
i Skåne län år 201628. Detta skulle i sin tur ge direkta ökade turistintäkter på 252 miljoner kronor för
Ystad och Österlen.
I den här beräkningen är inte den förväntade turismen från den polska trafiken inräknad. Eftersom
det inte finns några framtidsprognoser på den ökade turismen för Polen är det osäkert att göra
beräkningar på det. Vi kan bara konstatera att 37 % ökning av den polska turismen mätt i antal
hotellnätter är en stark siffra som förmodligen gynnar Ystad på ett mycket positivt sätt.
Motorvägen är förmodligen inte den enda aspekten som har bidragit till den ökade turismen i
Nynäshamn vilket ger indikationer på att en fullt lika stor utveckling inte går att förvänta. När vi har
intervjuat personer från kommunen har det dock funnits en enighet om att motorvägen har varit en
starkt bidragande faktor. Dessutom är det många effekter som har tillkommit med hjälp av
motorvägen. Till exempel hade förmodligen inte Stockholms hamnar valt att lägga 19
kryssningsfartyg i Nynäshamn om inte infrastrukturen funnits på plats.
I jämförelse med Nynäshamn har Ystad betydligt mer besökare. Dagsbesökarna är som tidigare
nämnts flest och där är besökarna från sydvästra Skåne. Om infrastrukturen till Ystads största
turistkvot förbättras kan ökningen förväntas bli ännu högre.
För Ystads del finns det stor potential i turismen vid en utveckling av motorväg. Med en minskad
resväg från både Köpenhamn, Malmö och Sturup kan den motorburna trafiken förväntas öka.
Körtiden till Sturup förväntas minska till 25 minuter från Ystad vilket skulle leda till att den totala
restiden från båda Stockholms flygplatser till Ystad central landar på 1,5h.

6.7.3

Argumentation
●

●

27

När liknande infrastruktursatsningar genomförts i landet har turistvolymen i vissa fall ökat med
upp till 17%. Detta skulle för Ystad och Österlen kunna innebära ökade inkomster för
turistindustrin på upp till 252 miljoner kronor per år baserat på medelvärdet för konsumtion
per dagsturist.
Turismen i Ystad är starkt beroende på biltrafiken och en tillgänglighetsökning skulle innebära
en ökad volym och därmed ökade intäkter. 88% av dagsbesökarna kommer från Sydsverige och
en majoritet av dessa gör resan med bil vilket ställer höga krav på framkomlighet och restid.

Tf. turistbyråföreståndare, Nynäshamns kommun. E-mail 15 augusti 2018.

28 http://redit.skane.com/sites/default/files/media/document/regionala_turismeffekter_skane_lan_2016.pdf
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6.8

Kompetens

6.8.1 Nuläge
Ystad har idag en befolkningsstruktur som skiljer sig något från genomsnittet i Sverige i det att man
har en betydligt större del äldre än unga. Här är man inte ensamma och tittar man på Sveriges 290
kommuner totalt visar studier på att endast 40 stycken ser en tillväxt inom gruppen 18-25 år29. Att
man har problem med att attrahera individer i arbetsför ålder antingen genom att de väljer att
lämna kommunen eller att man ser ett lågt antal inflyttare får konsekvenser för staden och
kommunen i stort. I en undersökning gjord av Ystad 2012 uppgav mer än 50 % av Ystads unga att
de kommer att flytta från kommunen 30. En inflyttning av unga människor skapar mångfald på
arbetsmarknaden och i stadens service och kulturutbud och är ofta en stark drivkraft bakom
regional tillväxt. Men det skapas också lätt negativa spiraler där unga, ofta högutbildade och
kreativa lämnar för storstadsregionerna och utarmar både näringsliv och kulturutbud.

Tabell 1, Index Smarta Kommuner 2018

Index Smarta Kommuner

2018

Andel högutbildade

18,6%

Andel kreativa klassen

22,4%

Index Smarta Kommuner

0,748

Rank Smarta kommuner

69

Lyckas man fånga det som av forskare oftast kallas för den “kreativa klassen” är man ofta på god
väg mot tillväxt och utveckling. Denna grupp som beskrivs som en blandning mellan kreativitet och
utbildning och generellt är en attraktiv arbetskraft som drar till sig kunskapsintensiva företag samt
har generellt en högre lönenivå vilket bidrar till ökad konsumtion och ett ökat tjänsteutbud.
Charlotta Mellander, professor vid Handelshögskolan i Jönköping, har undersökt
sammansättningen av den kreativa klassen i alla Sveriges kommuner och utifrån detta konstruerat
ett index som hon kallar Smarta kommuner. Indexet är en kombination av andelen högutbildade
och verksamma i kreativa yrken i kommunen och här befinner sig Ystad i dagsläget på en 69:e plats
med 18,6 andel högutbildade och 22,4 kreativt yrkesverksamma31.
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http://vertikals.se/charlotta/2013/12/02/de-ungas-flykt-till-staden/
30https://www.ystad.se/globalassets/dokument/soc/ifo/barn--och-familj/lupprapport---slutversion.pdf
31 http://vertikals.se/charlotta/2015/11/12/kreativ/
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Anledningar till flytt ser idag annorlunda ut än de gjorde förr. Man brukar enkelt beskriva det som
att man förr flyttade dit jobben fanns men idag handlar det i mångt och mycket om att jobben
flyttar dit människor vill bosätta sig och att nya arbetstillfällen uppstår kring områden med höga
invånarantal och en viss täthet i samhället. Detta beror framförallt på att strukturen i näringslivet
ser annorlunda ut och att behovet av arbetskraft skiftat från arbetsintensitet till
kunskapsintensitet. Framgången för ett högteknologiskt företag som sysslar med forskning och
utveckling beror till mycket på det humankapital som det har tillgång till och det kommer således
vid en rörlig marknad att vilja etablera sig i närheten av en sådan kompetensgrupp. Här är Ystad ett
utmärkt exempel där ca 60% av de som valde att flytta till kommunen innan 1970 flyttade på grund
av jobben men bara 20% gjorde detsamma efter 1990. På samma sätt tyckte bara 30% att en
attraktiv bostadsmiljö var en anledning till flytt innan 1970 men den siffran steg till 60% efter
199032. Liknande trender finns på flera håll inom forskningen och det visar sig att en estetisk
tilltalande plats på många sätt är avgörande för attraktionen av både människor och företag vilket
sätt bör anses gynnsamt för Ystad kommun och satsningen på en närmare kontakt med havet och
hamnen i form av nya områden.
Men även här spelar näringslivet och näringslivsklimatet en stor roll. Forskning visar att dagens
unga och högutbildade också kräver såväl mångfald i handelsutbud som ett brett serviceutbud.
Levande och blandade stadskärnor samt mixade stadsdelar är en förutsättning för att locka den
attraktiva gruppen och därmed skapa positiva dynamiska effekter för regionen. Här spelar också
tillgängligheten en stor roll, dels för att locka nyetableringar och skapa arbetstillfällen men också
för att det är en tydlig drivare av befolkningstillväxt.
En tät och tillgänglig stad är effektiv och därför attraktiv för kunskapsintensiva företag och
högutbildad arbetskraft. Att genom infrastrukturinvesteringar förtäta och göra alla stadsområden
tillgängliga för alla innebär därför ökad tillväxt.

6.8.2 Potential/ Förändring
Att näringslivsklimat är avgörande för befolkningsutveckling i kommuner såsom Ystad beskrivs
närmare senare i rapporten men bör nämnas också i förhållande till talangattraktion där studier
visar att befolkningsökningen är direkt korrelerad mot det företagsklimat som råder. Givetvis är
sammansättningen på den ökade befolkningen det intressanta när det gäller attraktion av
kompetens men utifrån antaganden om en mångfald bland nyinflyttade blir företagsklimatet en
direkt drivare av en utvecklad kompetensbas.
En jämförelse som går att göra är Hässleholms kommun som visserligen ligger betydligt sämre till
än Ystad gällande företagsklimat men som konstaterat att man för att öka utbildningsnivån,
befolkningsstorlek och attraktivitet för näringslivet måste satsa på infrastruktur och tillgänglighet.
Kommunen går därför in och delfinansierat en sträcka av väg 21 mellan Hässleholm och
Kristianstad för att skapa en större lokal arbetsmarknad och ökad tillgänglighet för kommunens
medborgare. 33

32https://tillvaxtverket.se/download/18.da471ea15f800d332940d23/1509981200483/Utveckla%20svenska%20st%C3%A4der.pdf
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https://tillvaxtverket.se/download/18.da471ea15f800d332940d23/1509981200483/Utveckla%20svenska%20st%C3%A4der
.pdf

29

För Ystad finns det på denna punkten en mängd utmaningar och möjligheter för att skapa en mer
attraktiv kommun för talang och kompetens. Samverkan mellan kommun och näringsliv är i allra
högsta grad nödvändig och en ökad tillgänglighet är en del som kommer kunna driva den regionala
tillväxten och befolkningsökningen. Genom riktade satsningar finns det också stora möjligheter att
attrahera fler högutbildade och den kreativa klassen med en hög livskvalitet och ett frodigt
näringsliv.

6.8.3 Argumentation
●

●
●
●

Sverige har gått från en struktur där människor flyttade till jobben till att jobben flyttar till
människorna och att skapa tillväxt handlar i mångt och mycket om att attrahera om att skapa
attraktiva boendemiljöer. Tillgänglighet har visat sig vara en mycket avgörande parameter vid
individers upplevelse av attraktivitet kopplad till boendemiljön.
Ystads befolkningsstruktur visar på brister vid attraktion av individer i åldrarna 25-40 vilket kan
avhjälpas med ökad tillgänglighet och ett förbättrat näringslivsklimat.
Tillgänglighet och täthet skapar effektiva städer som är attraktiva för kunskapsintensiva
företag, högutbildade och kreativa yrkesverksamma.
På indexet “Smarta Kommuner” placerar sig Ystad på plats 69 med ett index på 0,748 gällande
högutbildade och kreativt yrkesverksamma. Genom regionförstoring och förkortade restider i
kombination med fortsatt stadsutveckling finns det stora möjligheter att klättra på listan och
skapa förutsättning för en större kreativ klass.

7 Samhällsekonomisk analys
Den samhällsekonomiska analysen är uppdelad i fyra olika delar: Regional utveckling och regionförstoring, kalkyl
för motorvägsutbyggnad, befolkningsutveckling och skatteintäkter samt närhetseffekten. De olika delarna
behandlas i tre steg för att få en helhetsbild med relevant bakgrundsfakta, undersökningsmetod samt
sammanfattning med starka argument.
Delarna är uppdelade efter Nuläge, Potential/förändring samt Argumentation. Argumentationen presenterar de
starkaste argumenten i punktform för att det ska vara enkelt att orientera sig i rapportens viktigaste slutsatser.

7.1
7.1.1

Regional utveckling och regionförstoring
Nuläge
Ystad har för tillfället en position något i periferin av det som kallas för arbetsmarknadsregion
Malmö/Lund. Oftast inbegriper dessa regioner områden där alla arbetsplatser går att nå under 45
minuter, en gräns som Ystad i nuläget balanserar på i allra högsta grad. Detta innebär visserligen
att man drar nyttor av att ingå i en större ekonomisk region men inte till fullo kan ta del av den
arbetsmarknad som skapats i och kring öresundsregionen, mycket på grund av den
pendlingsbenägenhet som tidigare behandlats där 45 minuter oftast ses som någon typ av övre
gräns när det gäller enkelresor. Den totala mängden lokala arbetsmarknader i Sverige har sjunkit
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från 187 till 73 sedan 1970, dels på grund av en ökad benägenhet att pendla till arbetet men
definitivt också som en effekt av större infrastruktursatsningar som knutit ihop tidigare avlägsna
regioner34. Detta har gynnat både arbetstagarna och näringslivet som får en bättre dynamik på
arbetsmarknaden och i sin tur större chanser för matchning. Detta är vad som tenderar att beskriva
regionaltillväxt och i dess kölvatten följer befolkningsutveckling samt hög sysselsättning och
etableringsgrad.

7.1.2 Potential/ Förändring
Regionförstoring kan ses som ett alternativ till urbanisering och öppnar upp för mer flexibilitet
gällande lokalisering av bostad i förhållande till arbetsplats och sprider förtätning över en större
geografisk yta. Olika typer av agglomerationseffekter är också en delförklaring till varför
befolkningsmässigt stora regioner i många fall är framgångsrika ur ett tillväxtperspektiv och ett
starkt argument för att verka för regionförstoring inte bara för den mindre regionen att ansluta sig
till den större utan för alla inblandade parter. Studier visar att endast genom att dubbla en regions
storlek ökar sysselsättningen med ca 3,7% och arbetstagarnas inkomster med ca 3,5% vilket tyder
på direkta samhällsekonomiska konsekvenser av regionförstoring35.
Bild 3, Potentiell regionförstoring vid utbyggnad av E65

När det gäller utvecklingen och regionförstoringen i Skåne har man sedan tidigare konstaterat att
man strävar efter en flerkärnig struktur med ett antal tillväxtcentra där utökning av befintlig
34 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/46585/1/gupea_2077_46585_1.pdf
35 https://tillvaxtverket.se/download/18.da471ea15f800d332940d23/1509981200483/Utveckla%20svenska%20st%C3%A4der.pdf

31

infrastruktur ska driva regionförstoringen 36. Att bygga ut E65an vore en mycket tydlig åtgärd för att
skapa bättre tillgänglighet till sydöstra Skåne och därmed använda sig av regionförstoring som en
katalysator för regionens näringsliv och ekonomi. Det är också ett sätt att stärka Ystads roll som
regional kärna. Genom att starkare koppla ihop Ystad med resten av arbetsmarknadsregionen
stärks även Sydvästra Skånes näringslivssammansättning och därmed också konkurrenskraft.

Bild 4, Regionförstoring som katalysator

7.1.3 Argumentation
●
●
●

36

En utbyggnad av E65 skapar regionförstoring vilket ger både agglomerations och
sorteringseffekter och starkare regionsekonomi.
Vid en regionförstoring ökar antalet potentiella arbetsgivare och arbetstagare vilket skapar
bättre matchningseffekter och högre sysselsättning samt högre löner.
Regionförstoring skulle för Ystad fungera som en katalysator för näringslivet och ekonomin och
stärka rollen som regional kärna.

https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/framtidens_naringsliv.pdf
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7.2

Kalkyl för motorvägsutbyggnad

7.2.1 Nuläge
Vid infrastruktursatsningar görs vanligen en samhällsekonomisk kalkyl för att på ett så precist sätt
som möjligt konstatera nyttorna av en investering. Dessa kan som beskrivs i denna rapport bestå i
en mängd konsekvenser och positiva effekter men är i den klassiska beräkningen begränsad till ett
antal faktorer som fastställts vid transportinvesteringar. I dessa beräkningar som till exempel ligger
till grund för Trafikverkets utredningar och beslut tar man fasta på förkortad restid,
godstransporter, förbättrad trafiksäkerhet, konsekvenser för klimat och hälsa samt drift och
investeringskostnader37.

Förkortad restid för personbil och godstransport
Vid beräkningar av nyttoeffekter av sänkt restid används värden för personbilstrafik och gods
utifrån en “prislista” där varje sparad minut har värderats utifrån den nytta som alternativt skulle
kunna skapas under samma tid. För gods utgår värderingen av sparad tid utifrån rådande
marknadspris på den godssammansättning som representeras på vägsträckan.
Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet beräknas på samma sätt som förbättrad restid genom en scenarioanalys där
individers betalningsvilja för olika typer av olyckor skapar en grund som indexförbättringen av
säkerhetsklassificieringen av vägen räknas mot. Här vägs också in direkt monetära kostnader för
materialskador på skador och väg.
Klimat och hälsa
Vid värdering av klimat och hälsa beräknas den totala genererade mängden utsläpp som skapas vid
en vägutbyggnad och genom en effektkedjemodell konstateras de kostnader som uppkommer
framförallt i samband med hälsoeffekter i form av sjukvård och livstidsförkortning.
Befolkningstäthet och antalet berörda centralorter är avgörande för hur stor omfattningen blir på
effekter i ren hälsoeffekt, dock inte miljömässiga. Här är istället kalkylvärdet satt till 1,5 kr per kilo
koldioxid, ett rådande men omdiskuterat värde som i dagsläget fungerar som utgångspunkt.
Drift och investeringskostnader
När drift och investeringskostnads ska beräknas används kalkylkostnader satta utifrån
marknadspriset när kalkylen utvecklas vilket kan innebära många år innan projektet faktiskt
genomförs. Detta innebär, på grund av prisökningar och förändringar av marknaden, att projektets
drift och investeringskostnader kan vara något missvisande och en mängd försök har gjorts för att
begränsa kostnadsutveckling i offentliga projekt. Vid beräkning skiljs givetvis drift och investering
åt då driften är en löpande kostnad under hela kalkylperioden till skillnad från investeringen som
görs vid projektet start.
37

https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b24/asek-6.1/asek_6_1_hela_rapporten_180412.pdf
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Då beräkningen av den totala nyttan ska inbegripa effekter som sker under hela projektets
levnadsperiod tar man ofta hänsyn till effekter som sker inom ramen för 40 år från det att
projektet tas i bruk. Detta innebär också att en diskontering av framtida effekter måste göra för att
kunna vägas mot investeringens nuvärde. Här är praxis en diskonteringsränta på 4% som omsätts
för att skapa ett nettonuvärde vid summering av alla ovan nämnda effekter.
Att göra ovan nämnda beräkningar är i sig inte en väldigt avancerat men kräver i gengäld tillgång
till ett ganska stort antal data. På grund av rapportens utförande och omfattning har beräkningar
för E65an mellan Svedala och Ystad tagit sin utgång i beräkningarna som genomförts vid
undersökningar av vägavsnittet Svedala - Börringe som utgör 5,5 km motorvägs samt 2+2
vägutbyggnad och en ny trafikplats38. Utifrån siffrorna har en ungefärlig uppräkning mot
motsvarande vägavsnitt mellan Börringe och Ystad öster gjorts.

7.2.2 Potential/ Förändring
Vad som tydligt utkristalliserar sig är att det finns mycket stora samhällsekonomiska vinster att
göra vid en utbyggnad till en standard av åtminstone 2+2-väg hela sträckan Svedala-Ystad.
Eftersom sträckan sträckan Perstorp - Skurup redan består av 2+2-väg skulle den i denna beräkning
behöva uppgraderas till motorväg för att ge upphov till de samhällsekonomiska effekter som
beskrivs. Skulle hela sträckan få motorvägsstandard skulle det givetvis finnas ännu större vinster att
hämta. Investeringskostnaden är baserad på de kostnader som estimerats vid utbyggnad SvedalaPerstorp och den samhällsekonomiska investeringskostnaden beräknas utifrån projektets
kostnader multiplicerade med skattefaktor 1,53 med hänsyn till investering av skattemedel.
Endast när det gäller förkortad restid görs alltså under en fyrtioårsperiod en samhällsekonomisk
vinst på ca 8 miljarder SEK vid en utbyggnad av hela sträckan och 5,9 miljarder SEK vid en
utbyggnad av sträckan exkluderat Perstorp - Skurup. Motsvarande siffra gällande trafiksäkerhet
landar på 2,9 miljarder respektive 2,1 miljarder. Totalt görs en samhällsekonomisk vinst över 40 år
på 6,6 miljarder vid en full utbyggnad och 4,9 miljarder exkluderat Perstorp - Skurup.
Det är här viktigt att poängtera att väguppgraderingens omfattning och specifika egenskaper på
olika vägsträckor kan påverka dels investeringskostnad men också samhällsekonomisk vinst. I detta
fall har modellen skapats utifrån en existerande beräkning och om en mer exakt kalkyl ska
beräknas krävs andra resurser än de som författarna haft tillgång till.
Det går alltså tydligt att visa på klara fördelar också ekonomiskt vid en utbyggnad och detta i en
kalkyl som endast baseras på ovanstående faktorer.
Diagram 8, Samhällsekonomisk kalkyl utbyggnad E65, miljoner SEK

38
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/3_Investering/VSK0
50_e65_svedala_borringe/vsk050_65_svedala_borringe_seb_170123_g.pdf
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7.2.3

Argumentation
● En utbyggnad av E65 skulle innebära samhällsekonomiska vinster på mellan 4,9 och 6,6 miljarder
SEK under en 40-årsperiod. Den samhällsekonomiska vinsten beror till stor del på vilken typ av
vägutbyggnad som görs och vilka sträckor som påverkas.
● Vinster skulle göras när det gäller restidsförkortning, trafiksäkerhet och förkortning av
godstransporter.

7.3
7.3.1

Närhetseffekten
Nuläge
2014 publicerade Professor Martin Andersson vid CIRCLE i Lund och Johan P Larsson vid
Internationella Handelshögskolan i Jönköping en ny studie genomförd tillsammans med
Handelskammaren kring utbyggnaden av E22 från Malmö till Norrköping39. Studien bröt ny mark
när det gällde att beräkna hur ökad tillgänglighet skapade positiva effekter på produktivitet och
tillväxt. Detta sätt att räkna bör alltså betraktas som ett tillägg till de övriga samhällsekonomiska
beräkningar som genomförs vid en lönsamhetsanalys på eventuellt utbyggnad. Beräkningarna
bygger på produktivitet via så kallade agglomerationsekonomier och sorteringseffekter vilket
innebär ett fokus på dynamiska effekter som uppstår när regioner förtätas och knyts samman med

39https://handelskammaren.com/2017/01/02/narhetseffekten-hur-battre-infrastruktur-leder-till-hogre-produktivitet/
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andra arbetsmarknadsregioner.
Beräkningarna går att göra på två sätt där den konservativa modellen fokuserar på
produktivitetsökning på befintligt näringsliv och visar nuvärdet av en eventuell investering. Med ett
så kallat liberalt beräkningssätt tas också sorteringseffekter i beaktning som förändrar näringslivets
sammansättning, även här är det nuvärdet av effekterna som beräknas 40.
Det finns i dagsläget också internationell litteratur som beskriver metoder för att också ta
inflyttning med i beräkningarna men metoderna är ännu för oprövade för att ta hänsyn till i detta
fallet.

7.3.2 Potential/ Förändring
Utifrån de beräkningar som gjordes för E22 går det att göra en approximering av vad en
infrastrukturinvestering skulle innebära för Ystad och övriga berörda kommuner. Vid en
konservativ beräkning med hänsyn bara till agglomerationseffekter skulle det handla om ca 200
miljoner i produktionsökning medans en liberal beräkning där man även inkluderade
sorteringseffekter skulle hamna kring 430 miljoner.
Ytterligare studier av det som kallas för närhetseffekten beskrivs i en annan rapport från
Handelskammaren av professor Martin Andersson kallad “Närhet ger jobb”. Här beskrivs
tillgänglighetsförbättringar genom väginvesteringar och dess effekter på sysselsättning och antal
företag. Dessa effekter beror till stor del av tjänstesektorn och expansionen av nya företag som
skapas men också på arbetskraftsproduktivitet och ökade löner hos befintliga arbetstagare.
Studier visar att en ökad tillgänglighet med 10% leder till omkring 3% högre sysselsättning och
antal företag. Beräkning av tillgänglighet och förändringar som en minskad restid till närliggande
arbetsmarknader skulle innebära är komplexa att beräkna men skulle vid ett rimlig jämförelse med
liknande regioner hamna kring 5% vilket skulle ge 1,5% högre sysselsättning och antal företag. Det
skulle i reella tal för Ystad i så fall handla om ca 200 nya arbetstillfällen och 55 nya företag i direkta
effekter och givetvis fler om man också skulle räkna in de dynamiska effekter det skulle innebära
för regionen.

7.3.3 Argumentation
● Närhetseffekten av en tillgänglighetsförbättring påverkar produktiviteten i näringslivet och en
utbyggnad av E65 skulle innebära mellan 200 och 430 miljoner i ökad produktivitet bland näringslivet
längs med det utbyggda vägområdet på grund av agglomerations och sorteringseffekter.
● En utbyggnad av E65 skulle innebära en tillgänglighetsförbättring för Ystad på ca 5% vilket i
direkta effekter skulle innebära 1,5% högre sysselsättning och antal företag vilket i reella tal skulle
innebära ca 200 nya arbetstillfällen och 55 nya företag

7.4

Befolkningsutveckling och skatteintäkter Ystad

7.4.1 Nuläge
Enligt SCB:s prognoser förväntas antalet invånare i Sverige uppgå till cirka 10,4 miljoner år 2035. Men
den prognostiserade befolkningstillväxten är ojämnt fördelad mellan landets 290 kommuner. Drygt
hälften av kommunerna (148 stycken) förväntas få en ökad befolkning under prognosperioden. I
40 https://handelskammaren.com/2016/12/21/narhet-ger-jobb/
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resterande kommuner förväntas däremot antalet invånare minska41. Av de kommuner som förväntas
ha en befolkningstillväxt är det 87 stycken vars tillväxttakt förväntas uppgå till minst 10 procent.
Samtidigt spås 57 kommuner uppleva en negativ befolkningstillväxt på mer än 10 procent. Det finns
även klara regionala skillnader i befolkningsprognoserna. Storstadsregionerna förväntas uppleva den
största ökningen och därefter pendlingskommuner i direkt anslutning till dessa. Men det finns också
ett antal faktorer som påverkar kommuner som inte sällar sig till någon av ovanstående kategorier
såsom till exempel Ystad.

7.4.2

Potential/ Förändring

Utifrån nya arbetstillfällen skapade via närhetseffekten går det också att beräkna eventuell
befolkningsökning och vad den skulle innebära i form av skatteintäkter för Ystad kommun. Vid en
tillgänglighetsökning av 5% skulle, som tidigare beskrivits, skulle ca 200 nya jobb skapas och utifrån
nuvarande sammansättning av arbetskraften i Ystad skulle ca 122 (61%) av dessa bosätta sig i Ystad
vilket skulle resultera i marginalintäkten för kommunen på ca 75 000 000 under en 30 årsperiod 42.
Detta går alltså att se utifrån de direkt effekter som tillgänglighetsökningen ger upphov till i enlighet
med den forskning som finns på området.

Tabell 2, Skatteeffekter av inflyttning Ystad

År
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30

Heltidsantällningar
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
200
Total behållning

Ackumulerad
Inflyttade till nettovinst för
Ackumulerad
kommunen kommunen
marginalintäkt
12,2
12 773
375 040
24,4
25 547
750 080
36,6
38 320
1 125 121
48,8
51 094
1 500 161
61
63 867
1 875 201
73,2
76 640
2 250 241
85,4
89 414
2 625 281
97,6
102 187
3 000 322
109,8
114 961
3 375 362
122
127 734
3 750 402
122
2 554 680
75 008 040
2 554 680 kr
75 008 040 kr

Börjar man däremot titta på den regionala tillväxt som kan skapas om vi inte bara tittar på
tillgänglighet utan förbättring av näringslivsklimatet i stort finns det mycket stora vinster kopplade till
befolkningstillväxten.

41 http://vertikals.se/charlotta/2013/12/02/de-ungas-flykt-till-staden/
42 https://skl.se/download/18.450f60501628645a2fdbfef1/1523277263325/PM-Marginaleffekter-2012.pdf
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Studier visar att befolkningsutvecklingen och utvecklingen av gruppen i den unga populationen, en
grupp som Ystad i dagsläget har vissa problem med att attrahera, står i direkt korrelation med
företagsklimatet i regionen och kommunen 43. Storstadsregionerna lockar givetvis en stor andel av
denna grupp men för övriga kommuner visar det sig att det är företagsklimatet som är den tydligaste
faktorn. Satsningar på skolan, kultur eller barnomsorg ger inga tydliga effekter förutom i de regioner
där det finns mycket stora skillnader mot förväntad lägstanivå.
För att kvantifiera företagsklimatet används i detta fall Svenskt Näringslivs studie av upplevt
företagsklimat hos landets företagare utifrån kommun. Här går det tydligt att se en tydlig korrelation
mellan ett start klimat och den befolkningsutveckling som råder i kommunen och studier från Svenskt
Näringsliv tillsammans med SCB konstaterar stora skillnader i befolkningsprognosen för 2035
beroende på placering på kommunrankingen. En skillnad på 100 placeringar kan innebära skillnader i
tillväxt på drygt 2000 personer, en mycket stor grupp i förhållande till kommunstorlek.
Nedan följer en prognostisering av befolkningsmängden 2035 beroende på ranking.

Tabell 3, Effekter på befolkningsökning beroende på företagsklimat
Total
befolkning

-

Ökning mot
2018

Förändring mot
prognos

Marginalintäkt
miljoner SEK

Ystad 2018

29848

Prognos 2035

33467

+3619

Prognos 2035 vid rank 5

35838

+5990

+2371

1 458

Prognos 2035 vid rank 100

33836

+3988

+369

227

Prognos 2035 vid rank 200

31826

+1978

-1641

-1009

Prognos 2035 vid rank 285

30194

+346

-3273

-2012

Som tidigare konstaterats har Ystad för tillfället ett gynnsamt klimat och har tagit många kliv framåt i
de senaste årets rankingar vilket är positivt för den framtida befolkningsutvecklingen. Men det är
också konstaterat att synen på tillgänglighet och infrastruktur kraftigt försämrats de senaste åren och
att denna synen kan påverka det totala företagsklimatet. För att kvantifiera monetära effekter går det
givetvis att beräkna vad marginalintäkten per tappad placering hade inneburit i förlorade
skatteintäkter för kommunen på en 30-årsperiod. För varje tappad placering i genomsnitt fram till
2035 förlorar kommunen ca 12 000 000 i marginalintäkt vilket också gäller för varje vunnen placering.
Detta innebär alltså att det finns närmare 300 miljoner att tjäna genom vunna placeringar under
samma period. Viktigt att poängtera att detta endast handlar om skatteintäkter och inte tar hänsyn till
de vinster eller förluster ett förbättrat företagsklimat hade gett upphov till i form av dynamiska
43

https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporters/faktorer-som-paverkarbefolkningstillvaxten-av-unga-individer-io_529556.html/BINARY/Faktorer%20som%20p%C3%A5verkar%20befolkningstillv%C3%A4xten%20av%20unga%20individer%20i%20olika%
20kommuntyper
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effekter.

7.4.3 Argumentation
● Från direkta effekter av en tillgänglighetsökning skulle ökade marginalintäkten för kommunen
uppgå till 75 miljoner under en 30-årsperiod.
● Studier visar att befolkningsutvecklingen direkt korrelerar med näringslivsklimatet och att
placering på rankingen i mycket stor utsträckning kan påverka prognosen.
● En skillnad på 100 placeringar i genomsnitt fram till 2035 kan innebära en skillnad i
befolkningsutvecklingen på närmare 2000 personer och 1,2 miljarder i marginalintäkten över en 30årsperiod
● Att fortsätta påverka näringslivet positivt genom till exempel en infrastruktursatsning och
därmed plocka ytterligare positioner på rankingen kan generera i upp till 300 miljoner i
marginalintäkten över en 30-årsperiod
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