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Pressinformation 
 
 
 
Ystad Hamn – Porten till Europa! 
 
Beläget på Skånes sydkust ligger Ystad, sedan länge en av Sveriges viktigaste köpstäder med 
sin anknytning till övriga Europa. Postbåten till Stralsund som avgick härifrån var länge 
Sveriges enda regelbundna utlandsförbindelse. Även idag har Ystad bestående värde för 
handeln mellan Sverige och Europa. Numera går färjor dagligen från Ystad till Bornholm, 
Polen och vidare ut på kontinenten. Porten mot söder och kontinenten utgörs nu, som då, av 
Ystad Hamn. 
 
Godstrafiken till och från Centraleuropa 
Sedan början av 1970-talet har Ystad varit den ledande hamnen för färjetrafik till och från 
Polen. Under årens lopp har volymerna ökat, även under krisåren 2008/2009. Ystad Hamn tar 
emot många polska turister som åker på endagsresor till Sverige, men störst är fortfarande 
godstrafiken från Polen och andra delar av Öst- och Centraleuropa.  
 
2013 passerade närmare 3,2 miljoner ton gods genom Ystad Hamn, vilket är nytt rekord. 
Ystad Hamn samarbetar med rederierna Unity Line och Polferries, som båda seglar mellan 
Ystad och Świnoujście i Polen.  Dagligen anlöper 6 färjor Ystad Hamn från Polen.  
 
Ystad Hamn fungerar i och med trafiken till och från Polen som en korridor mellan Sverige 
och övriga Europa och är därför en viktig hamn inte bara för Ystad utan även för hela Sverige. 
Det finns stor potential för godstrafik till och från övriga Europa och Ystad Hamn jobbar 
ständigt för att förbättra förhållandena och därmed kunna tillgodose den ökande trafiken.  
 
 

E65 – en snabbare väg till Ystad 
För att öka resandet och skapa gynnsamma förhållanden till och från Ystad, jobbar Ystad 
Hamn ständigt med att skapa förutsättningar för att göra resorna snabbare och smidigare. Den 
största utmaningen idag är problematiken med E65:an som går från Malmö till Ystad och hela 
vägen igenom staden. E65:an har på vissa ställen en hastighetsbegränsning på 30km/h med 
både järnvägskorsningar och rondeller som gör att det ibland kan bildas köer till och från 
hamnen. Det är därför nödvändigt att vägen byggs om för att kunna hantera den större mängd 
trafik, som fortfarande är i tillväxt, och därmed förbättra flödet. Ystad Hamn intar en aktiv 
roll för att öka medvetandet om problemet och jobbar ständigt för att nå ut till politiker och 
allmänhet för att lyfta frågan på den politiska dagordningen.  
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Sveriges 10:e största hamn 
2013 tog sig Ystad Hamn in på listan bland Sveriges tio största hamnar – en position hamnen 
har lyckats behålla. Det finns totalt strax över 50 kommersiella hamnar i Sverige. Ystad 
Hamns tillväxt har ökat stadigt sedan många år tillbaka, och hamnen var en av endast fem 
som ökade under det ekonomiska krisåret 2009. 2013 ökade godsmängden i Ystad Hamn med 
imponerande 10%, vilket främst berodde på den ökade trafiken till Polen. Ystad Hamn 
innehar förutom positionen som Sveriges 10:e största hamn även platsen som Sveriges tredje 
största färjepassagerarhamn. 2013 åkte nästan 1,8 miljoner passagerare via Ystad Hamn, 
varav majoriteten var resande till och från den danska ön Bornholm.  
 
Ystad Hamns placering bland Sveriges hamnar: 
 

 Placering 
(3:e kvartalet 2013) 

Antal järnvägsvagnar 2 

Antal passagerare 3 

Antal personbilar & bussar 4 

Antal trailers & lastfordon 5 

Antal anlöp 5 

Antal ton gods över kaj 10 
 
 
 
Trafiken till Bornholm 
2013 reste nästan 1,3 miljoner människor via Ystad Hamn till eller från Bornholm. Från 
hamnen i Ystad seglar det danska rederiet och samarbetspartnern Danske Færger A/S till 
Rønne med 1 418 avgångar om året.  
 
De danska resenärerna är viktiga, inte bara för Ystad Hamn, utan även för staden Ystad. 
Danskar som reser till och från Bornholm stannar dels till i Ystad för att handla, men även för 
att ta del av tjänster som ofta är billigare i Sverige än i Danmark, till exempel tandläkare och 
bilmekaniker. 2009 uppgick enligt Handelns Utredningsinstitut den danska handeln i Ystad 
till hela 50 miljoner kronor – en imponerande siffra med tanke på att 2009 var ett år då den 
ekonomiska krisen slog till som värst. Siffran väntas ha ökat kraftigt de senaste fem åren.   
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Ystad Hamn och miljön 
Ystad Hamn värnar om miljön, och har investerat 35 miljoner kronor i för närvarande 
världens största HVSC (High Voltage Shore Connection). I slutet av augusti 2012 invigdes 
denna landströmsanläggning som levererar ström till fartyg vid kaj. Miljöminister Lena Ek 
invigde den nya gröna teknologin i hamnen. Anläggningen ger fartygen som lägger till i 
hamnen möjlighet att koppla upp sig på ett elnät som kan leverera cirka 5 Megawatt med en 
spänning på 11 000 volt – vilket motsvarar produktionen från två vindkraftverk. Satsningen 
hjälper till att göra Ystad Hamn till en grönare hamn, och minska den mängd koldioxid som 
fartygen släpper ut.  
 
Framtidsvision 
Ystad Hamn strävar hela tiden efter att ligga i framkant med utvecklingen, och har stora 
planer för framtidens hamn. För ögonblicket planerar hamnen att flytta hamnaktiviteterna till 
den yttre delen av hamnen för att komma längre bort från stadskärnan och på så sätt minska 
miljöpåverkan på staden. Med ombyggnaden kommer hamnen att kunna möta framtida krav 
och behov på färjetrafik med ytterligare ökade volymer och större färjor.  
 
Hamnens historia 
Historien om Ystad Hamn går tillbaka till 1200-talet, då Ystad Hamn var en viktig 
exporthamn på grund av sitt läge. Under 1600-talet började postgången mellan Ystad och 
tyska Stralsund, vilket ledde till att Ystad växte som stad. År 1868 blev Ystad-Stralsund 
Sveriges första kontinentala förbindelse. Samtidigt inrättades ett varv i staden, som var i bruk 
fram till 1970-talet då den var tvungen att ge vika för den expanderande färjetrafiken till 
Polen och Bornholm. 
 
Fakta om Ystad Hamn Logistik AB 

• Grundlagt: Bolaget stammar från år 1908 då Ystads Stuveri AB bildades, och som år 
2000 slogs samman med den dåvarande kommunala hamnförvaltningen till Ystad 
Hamn Logistik AB. 

• Antal anställda: Cirka 30 fast anställda. 
• Antal dagliga anlöp: 6 från Polen och mellan 3-8 från Bornholm. 
• Ägare: Ystads kommun via dotterbolaget Ytornet AB.  
• Omsättning: 84 miljoner SEK under 2013. 
• Ledning: Bolaget leds sedan 2008 av verkställande direktören Björn Boström. 

 
 
För pressbilder och ytterligare information kontakta Hanne Skak på Ystad Hamns 
kommunikationsbyrå EHRENBERG Kommunikation på hs@ehrenberg-kommunikation.com 
eller +45 22 15 19 43.  
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Översikt över den samlade trafiken i Ystad Hamn under 2013 

Total  
Gods (ton) 3.249.274 
Järnvägsvagnar 10.368 
Lastbilar/trailers 203.973 
Bussar 2.282 
Personbilar 478.602 
Passagerare 1.746.857 
Anlöp 3.503 
  
Polen  
Gods (ton) 3.014.906 
Järnvägsvagnar 10.368 
Lastbilar/trailers 195.466 
Bussar 1.011 
Personbilar 186.073 
Passagerare 458.512 
Anlöp 2.014 
  
Danmark  
Gods (ton) 96.147 
Lastbilar/trailers 8.507 
Bussar 1.271 
Personbilar 292.529 
Passagerare 1.288.345 
Anlöp 1.418 
  
Konventionellt  
Gods (ton) 138.221 
Anlöp 71 

 
 
 
 
 


