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År 2013 utvecklades trafiken i Ystad Hamn åter positivt och nya rekord slogs. Denna gång 

var det godsmängden som ökade kraftig, tack vare en stor ökning i trafiken mellan Ystad och 

Świnoujście i Polen. Även antalet lastfordon nådde en ny rekordnivå. 

 

Den polska trafiken via Ystad Hamn ökar fortfarande och Ystad Hamn är sedan många år 

Sveriges största hamn för just färjetrafik till och från Polen. Rederiet Polferries utökade sin 

trafik med att sätta in ytterligare ett fartyg på linjen i början av året, och resultatet för 

hamnens del blev så positivt att såväl antalet lastfordon som godsvolymen nådde nya 

rekordnivåer. Antalet järnvägsvagnar fortsätter dock att minska, vilket har varit en klar trend 

de sista tio åren. Antalet anlöp med fartyg i den polska trafiken ökade också under året. På 

passagerarsidan minskade antalet något under 2013, vilket främst beror på den skandinaviska 

lågkonjunkturen. Samtidigt kan det konstateras att intresset för polacker att besöka Sverige 

ökar, vilket på sikt kommer att ha en positiv inverkan på trafiken. 

 

Trafiken till den danska ön Bornholm har varit mycket stabil under många år, även så under 

2013. Lågkonjunkturen har inneburit ett något minskat transportbehov på godssidan och har 

även påverkat turisttillströmningen, så när som på en mindre avvikelse. Den konventionella 

godsmängden, som idag är en liten men viktig del av hamnens verksamhet, ökade både 

avseende antalet fartygsanlöp och godsvolymen. Vid halvårsskiftet 2013 tog Ystad Hamn 

klivet upp och blev då Sveriges tionde största hamn. 

 

Statistik i siffror bifogas på sidan 2. 

 

 

För ytterligare information kontakta Björn Boström, VD för Ystad Hamn Logistik AB, på 

+46 (0) 709 477 650. 

 

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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  Antal Avvikelse   

Totalt      

Gods (ton) 3.249.274 10,4% Rekord! 

Järnvägsvagnar 10.368 - 23,4%  

Lastbilar/trailers 203.973 12,7% Rekord! 

Bussar 2.282 -14,4%  

Personbilar 478.602 -1,2%  

Passagerare 1.746.857 -2,5%  

Anlöp 3.503 9,1%  

    

Polen    

Gods (ton) 3.014.906 16,7% Rekord! 

Järnvägsvagnar 10.368 -23,4%  

Lastbilar/trailers 195.466 13,6% Rekord! 

Bussar 1.011 -14,7%  

Personbilar 186.073 -3,3%  

Passagerare 458.512 -4,85%  

Anlöp 2.014 16,3% Rekord! 

    

Danmark    

Gods (ton) 96.147 -4,0%  

Lastbilar/trailers 8.507 -4,7%  

Bussar 1.271 -14,1%  

Personbilar 292.529 0,1%  

Passagerare 1.288.345 -1,7%  

Anlöp 1.418 -0,1%  

    

Konventionellt    

Gods (ton) 138.221 10,4%  

Anlöp 71 20,3%  

 


