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1 SAMMANFATTNING 

Nynäshamns kommun står inför en spännande framtid. Hamnen Stockholm 

Norvik byggs i kommunen och första fartyget beräknas anlöpa år 2020. I 

närområdet till hamnen ska Norvik logistik- och företagspark etableras som 

planeras vara i full gång till år 2030. Sammantaget skapar detta nya 

förutsättningar och möjligheter för kommunens näringsliv i stort. Med tanke 

på denna händelserika närtid behöver kommunen se till att ha beredskap 

som skapar de bästa förutsättningarna att dra nytta av denna expansiva 

period.  

WSP Analys och Strategi fått i uppdrag av Nynäshamns kommun att belysa 

kommunens nuläge och föreslå vägar framåt. I rapporten presenteras en 

nulägesanalys av kommunens näringsliv i stort såväl som en mer specifik 

prognos av framtida effekter på kommunen och regionen som en följd av 

hamnen Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken. Därtill 

genomförs en inventering av verksamhetsmark samt en kvalitativ 

intervjustudie av ett urval av företag som verkar i kommunen. Sammantaget 

ger detta en kartläggning och ett analytiskt underlag som syftar till att stödja 

Nynäshamns kommun med det framtida strategiska arbetet.    

Nynäshamns näringsliv idag kan beskrivas som varierat. Nynäshamn har en 

näringslivsstruktur som både efterliknar den större staden med låg andel 

tillverkning men samtidigt efterliknar kommunen en mindre tätort med hög 

andel små och medelstora företag. En branschanalys uppvisar att 

kommunen har en hög andel anställda inom byggverksamhet, detalj- och 

partihandel, transport och post, tillverkning av petroleumprodukter samt 

hotell och restaurang. Ser man till branscher som växer är det framförallt 

byggverksamhet, petroleumtillverkning och i tjänstesegment, till exempel 

hotell och restaurang, IKT-sektorn, livsmedelstillverkning, FoU, kultur. 

Minskningen är tydligast i tillverkande sektorer.  

Ser man till vilka branscher som växer och krymper indikerar det att 

Nynäshamn, som så många andra kommuner, befinner sig i en 

strukturomvandling. Med det menas att den övergripande 

näringslivsstrukturen rör sig från tillverkning till mer tjänsteinriktat. Denna 

förändring ställer nya krav på flera behov där kommunen spelar en roll; till 

exempel typ och lokalisering av verksamhetsmark samt 

kompetensförsörjning, för att nämna några.   

Som en följdeffekt av etableringen av hamnen och logistik- och 

företagsparken väntas ett ökat intresse för verksamhetsetablering i 

Nynäshamns kommun. När sådana etableringsförfrågningar kommer 

behöver kommunen vara redo att erbjuda tillgänglig och lämplig mark för 

dessa verksamheter. Det finns idag åtta planlagda verksamhetsområden i 

Nynäshamns kommun inklusive den nya logistik- och företagsparken i 

Norvik. Ser man till vilka befintliga verksamhetsområden som kan expandera 

är det framförallt Kalvö och Vansta som är aktuella. Även inom 

Hammarhagen, Sunnerby och Stora Vika finns ytor möjliga för viss 

förtätning, men i mindre skala. Intressant att notera är att i merparten av 

dessa verksamhetsområden förespråkas småskalig verksamhet, vilket 

begränsar vilka företag som kan finna tomterna intressanta. De företag som 

behöver stora tomter vid infrastrukturintensiva lägen kan ha det svårt att 



 
6 | 10244407  • Nynäshamn - nuläge och vägar framåt 

finna lämplig lokalisering och riskerar därmed att expandera eller lokalisera 

sig i en annan kommun.  

När det gäller markanalysen föreslås att kommunen i sitt framtida arbete bör  

genomföra en analys över lämplig mark för nya verksamhetsområden, 

förslagsvis längs norra delarna av väg 73 samt en behovsbedömning av typ 

av områden som kan komma att efterfrågas. Utöver detta föreslås två 

processintensiva moment där en del består av ett internt förvaltnings-

övergripande arbete inom kommunen och den andra delen är att kommunen 

bör vara en proaktiv dialogpartner med externa aktörer. Detta med syftet att 

identifiera och förankra målbilder och gemensamma vägar framåt med tydlig 

ansvarsfördelning.  

Hamnen Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken är investeringar 

som påverkar framtiden. I denna rapport analyseras möjliga framtida effekter 

genom en så kallad Rapsanalys. De aspekter som belyses är sysselsättning, 

bostad, regionalekonomi, befolkning och effekter av ökad attraktivitet med 

fokus på kommunen och regionen Södertörn. Analysen av framtidens 

effekter görs enligt två alternativscenarier – ett högt och ett lågt. Samtliga 

siffor i Rapsanalysen är tillkommande, det vill säga de extra sysselsatta eller 

befolkningen som tillkommer enbart som en följd av Stockholm Norvik och 

logistik- och företagsparken utöver kommunens övriga tillväxt.  

Med rapsmodellen har beräkningar gjorts för de indirekta spridnings-

effekterna i ekonomin, vilka adderas till de direkt sysselsatta i hamnen och 

logistik- och företagsparken. Från år 2031 – när utbyggnaden väntas vara 

färdig – beräknas i genomsnitt 3000 fler sysselsatta i hela Södertörns-

regionen jämfört med om hamnen och logistik- och företagsparken inte 

etablerats. Detta motsvarar ett tillskott på 1,6 procent. Tillskottet till regionens 

ekonomi (bruttoregionprodukt) beräknas bli i genomsnitt 7,2 miljarder årligen 

från år 2031. 

I rapsanalysen görs antaganden om hur mycket befolkningstillskott som 

förväntas uppstå när sysselsättningen ökar. Till år 2030 beräknas i 

genomsnitt ytterligare ca 600 personer flytta in till Nynäshamns kommun, 

jämfört med om hamnen och logistik- och företagsparken aldrig etablerats. 

Detta i sin tur medför ett ökat behov av omkring 170 nya bostäder, varav 

något mer än hälften lägenheter i flerbostadshus. Samtliga siffror i analysen 

är tillkommande, det vill säga, utöver det som ändå ”borde” ske i kommunen 

om ingen särskild investering såsom hamnen och logistik- och 

företagsparken sker.  

Sammantaget visar Rapsanalysen att de effekter som förväntas uppstå 

tillfaller Nynäshamn kommun i större utsträckning än regionen. Däremot är 

detta enbart en prognos, exakt hur utfallet blir hänger mycket samman med 

hur kommunen och övriga aktörer väljer att agera framöver och vilken 

utveckling man ser som önskvärd.  

Som en del i arbetet med att skapa en gemensam målbild om vad man från 

kommunens håll anser vara önskvärt är att förstå hur kommunens befintliga 

näringsliv upplever sin vardag och vad kommunen kan göra för att skapa 

bättre förutsättningar. Elva företag intervjuades och deras röster pekar på en 

bild som i vissa delar är samstämmig men även med variationer. De flesta 

företagare har en stark och personlig relation till Nynäshamn och önskar 

fortsätta driva sin verksamhet i kommunen. Vidare menar merparten att 
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utvecklingen av Norvik är en positiv händelse, och detta även om de inte 

själva kommer dra någon direkt nytta av investeringen.  

Vissa företagare är mycket nöjda med relationen och kommunikationen med 

kommunen. Andra företag upplever problem med att kommunen är alltför 

långsam i byråkratiska processer såsom bygglov. Det finns också en 

uppfattning att kommunen satsar mer på att få in externa aktörer än att ta 

hand om de som redan är verksamma i kommunen. Sammantaget skapar 

detta upplevda osäkerheter kring om man vågar satsa på sin verksamhet 

inom kommunen.  

Flera av de företagen som intervjuades upplevde växtvärk men att det fanns 

svårigheter att kunna expandera i det tempo man önskar. Att kommunen 

anses planlägga framförallt små tomter upplevs missgynna de företag som 

nu har behov av större ytor. Ytterligare en punkt som återkommer har att 

göra med tjänstemän inom kommun som anses bytas ut ofta. Problemet är 

att hanteringen av byte av anställda i kommunen upplevs fördröja processen 

då information påstås bli liggande eller att företagen inte längre vet vem de 

ska kontakta. Detta skapar återigen osäkerhet vilket kan påverka 

förutsättningarna satsa på sin verksamhet.  

Sett till helheten pekar rapporten på att utvecklingen i Norvik (hamnen och 

logistik- och företagsparken) kan ses som katalysator för omställning av 

näringslivet. Den strukturomvandling som Nynäshamn befinner sig i med ett 

skift från tillverkning mot mer tjänsteorienterad verksamhet kan få sig en rejäl 

knuff i rätt riktning i och med hamnen och inte minst logistik- och 

företagsparken. Men en strukturomvandling är inget som bara sker, det krävs 

någon form av aktivitet från kommunens sida att påverka om näringslivet 

efter 2030 ska bli ”more of the same” eller ta chansen att stärka och bredda 

näringslivet och därigenom minska sårbarheten i näringslivet. 

Nynäshamns kommun bör således se Stockholm Norvik som en chans att 

öka takten på den omstrukturering av ekonomin mot tjänster som 

Nynäshamn är uppe i. Rapsanalysen visar på möjligheter att öka 

företagstjänster och här kan kommunen vara proaktiv och skapa attraktivitet 

för just dessa företag, både som verksamheter och boende i kommunen.  

Hamnen Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken ökar generellt 

trycket på kommunen att möta förväntningar framförallt inom tre områden: 

Bostäder, Kompetens och Markfrågan. För kommunen blir det därför viktigt 

att se till att den ökning som förväntas i antalet sysselsatta i kommunen även 

innebär en ökning av befolkningen. Kanske till och med kommunen genom 

en genomtänkt bostadsförsörjningspolitik kan sträva mot ett högre 

befolkningstillskott än vad scenarioanalysen förespår. Det prognosen visar 

på är ett scenario, och med det som utgångspunkt bör kommunen resonera 

kring vilket scenario man önskar uppnå och hur och med vilka man ska nå 

dit.  

I rapporten föreslås att kommunen nu går från ett utredningsskede till ett 

aktivt processkede där kommunen tar på sig den gula ledartröjan. Detta kan 

med fördel inledas med ett förvaltningsövergripande förankringsarbete om 

identifierandet av en gemensam målbild och därefter initiera dialog och 

samarbete med externa aktörer som tillsammans med kommunen skapar 

framtidens förutsättningar för Nynäshamn kommun.   
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2 INTRODUKTION  

Nynäshamns kommun befinner sig i en expansiv period, där det finns ett 

intresse från företag att expandera eller lokalisera sin verksamhet i 

kommunen samtidigt som hamnen Stockholm Norvik och närliggande 

logistik- och företagsparken ska byggas inom kommunens gränser. Norviks 

hamn som beräknas ta emot första fartyget år 2020 och logistik-  och 

företagsparken som planeras vara i full gång till år 2030 skapar nya 

förutsättningar för kommunens näringsliv i stort. Kombinationen Nynäshamns 

läge nära Stockholm och Mälardalen och den händelserika närtiden skapar 

behov av en kommunal beredskap. En beredskap som syftar till att skapa de 

bästa förutsättningarna att dra nytta av denna expansiva period. Den viktiga 

utvecklingen av hamnen Stockholm Norviks är en betydande och unik 

nyinvestering vilken Nynäshamn kommun strävar att göra det mesta av och 

behöver därmed underlag anpassat för det framtida strategiarbetet. 

WSP Analys och Strategi har fått i uppdrag av Nynäshamns kommun att 

belysa kommunens nuläge och framtid utifrån en rad aspekter.  Det handlar 

dels om en nulägesanalys av kommunens näringsliv i stort och dels en mer 

specifik scenarioanalys av effekterna på kommunen som en följd av 

Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken. Därtill genomförs i denna 

rapport en inventering av kommunens verksamhetsmark samt en kvalitativ 

analys av de ett urval av företag som verkar i kommunen.  

Sammantaget ger detta en kartläggning och ett analytiskt underlag som 

syftar till att stödja Nynäshamns kommun med det framtida strategiska 

arbetet.    
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3 SYFTE OCH GENOMFÖRANDE 

Syftet med rapporten är att kartlägga och analysera effekter av Stockholm 

Norvik och logistik- och företagsparken på kort, mellan och lång sikt. 

Stockholm Norvik är en unik investering och det är en komplex situation och 

komplexa situationer bör belysas utifrån flera perspektiv med olika metoder 

för att fånga de nyanser som ökar förståelsen för utvecklingen framöver. I 

denna rapport har det därför medvetet blandats metoder, alltifrån rent 

kvantitativa sammanställningar och prognoser till dokumentbaserad analys 

och intervjuer. Varje kapitel inleds med en beskrivning av metod och 

eventuella avgränsningar för just den delen, nedan följer en sammanfattning 

av detta.  

I rapporten presenteras Nynäshamns nuläge med fokus på näringslivets 

struktur. I denna del är det framförallt statistik som ligger till grund för 

analysen. Med samma metod som bas jämförs Nynäshamns kommun med 

Gävle och Norrköping som också har hamnar med liknande funktion som 

Stockholm Norvik hamn kommer att ha. Fokus i jämförelsen är på 

branschstruktur i Gävle och Norrköping och dess relation till Nynäshamns 

kommun struktur.  

För en kommun som befinner sig i en expansiv period såsom Nynäshamn 

gör är markberedskap för befintliga och nya etableringar viktig. Genom en 

dokumentanalys kartläggs nuläget för kommunens verksamhetsmark och 

övergripande förutsättningar som påverkar framtiden, såsom nya 

infrastrukturinvesteringar, diskuteras.  

Hamnen såväl som logistik- och företagsparken beräknas vara i full drift år 

2030 och för att skapa en förståelse för framtiden beräknas ett antal 

scenarier utifrån ett antal teman. Genom en så kallad Rapsanalys görs en 

kvantitativ scenarioanalys över framförallt effekter på sysselsättning, 

befolkning, regionalekonomi, bostad och attraktivitet. Eftersom det handlar 

om framtiden som i sig är osäker görs scenarioanalysen i ett låg och ett hög 

scenario. Därigenom bildas ett spann inom vilket den faktiska utvecklingen 

troligen hamnar. Samtliga siffrorna för analysen har tagits fram tillsammans 

med eller förankrats med Nynäshamns kommun innan analysen 

genomfördes. Värt att notera är att de siffror som redovisas i analysen är 

tillkommande siffror, det vill säga vad hamnen och logistik- och 

företagsparken bidrar med utöver den ”ordinära” tillväxten.  

En hamn och en logistik- och företagsparken tillkommer till ett redan befintligt 

näringsliv. För att förstå hur Nynäshamn kommun kan bidra till ett dynamiskt 

framtida näringsliv är det av stor vikt att förstå hur dagens näringsliv 

uppfattar sin vardag idag. För att uppnå det har elva längre kvalitativa 

intervjuer eller samtal genomförts över telefon med företagare som är 

verksamma i kommunen. Vilka företag som inkluderats såväl som vilka 

frågor som ställts har diskuterats och förankrats med Nynäshamns kommun. 

Sammantaget skapar detta en rapport som syftar till att ge bättre 

förutsättningar för en djupare förståelse för nuläget i kommunen såväl som 

vad framtiden kan ha med sig. Därtill kommer en diskussion om vägen 

framåt med fokus på hur de konsekvenser rapporten lyfter påverkar 

kommunen och vidare vilka åtgärder kommunen föreslås vidta.  



 
10 | 10244407  • Nynäshamn - nuläge och vägar framåt 

 

Rapporten omfattar fyra huvudsakliga delar: 

1. Nulägesanalys i form av dels en inventering av befintlig 

branschstruktur i kommunen i stort och dels av markförhållanden i 

kommunen med fokus på verksamhetsområden.  

2. En scenariostudie av kvantitativ karaktär som belyser vad den 

planerade hamnen Stockholm Norvik kan få för samhällsekonomiska 

effekter i kommunen och regionalt på kort och lång sikt.  

3. En kvalitativ intervjustudie av ett urval av företag som verkar i 

kommunen. Syftet är att skapa förståelse för de förutsättningar som 

dagens näringsliv i Nynäshamn upplever. 

4. En diskussion och en analys om vägen framåt baserad på delarna 

ovan. 

 

 

Innan nulägesanalysen av näringslivet presenteras finns det anledning att 

beskriva lite mer av den unika investering som hamnen Stockholm Norvik är. 

Inte minst med fokus på vilken typ av hamn det kommer att bli och därmed 

vilka godsslag och flöden den kan tänkas komma att attrahera och generera.   

  

DEL 1 

Nulägesanalys: 

Inventering av 

befintlig 

branschstruktur och 

markförhållanden 

DEL 2 

Scenariostudie av 

Stockholm Norvik 

och 

samhällsekonomiska 

effekter 

DEL 4  

Vägen framåt – på 

med den gula 

ledartröjan  

 

DEL 3  

Intervjustudie om  

befintliga företags 

förutsättningar och 

behov 
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4 HAMNEN STOCKHOLM NORVIK 

Hamnen Stockholm Norvik motsvarar en yta större än Gamla Stan i 

Stockholm och beräknas ta emot första fartyget år 2020. Det är mycket 

ovanligt att det byggs nya hamnar i Sverige och Stockholm Norvik är således 

en unik investering. Utöver hamnen ska även en logistik- och företagsparken 

byggas i nära anslutning till hamnen. Att Stockholm Norvik byggs har att göra 

med att användningen av Värtahamnen i Stockholm stad ändras och marken 

där ska istället bebyggas med bostäder. Det gods som tidigare gick in i 

Stockholm stad förväntas nu istället gå via Nynäshamn.  

 

 

Bild 1. Bygget av hamnen Stockholm Norvik, februari 2017 

Stockholm Norvik kommer framförallt bli en containerhamn som tillför så 

kallat enhetsberett gods. Det innebär att gods till största del kommer att vara 

förädlade konsumtionsvaror med destination i Mälardalsregionen. Med 

container fraktas därmed inte råvaror som trä, stål etc., det fraktas på annat 

sätt.  

Containertrafik på sjön har sedan den introducerades på 1950-talet visat sig 

vara en effektiv metod att frakta styckegods då det har inneburit en mer 

kostnads- och tidseffektiv hantering av godsförsändelser. Containertrafik ger 

möjlighet att rationellt förflytta godsvolymer mellan fartyg eller till väg- och 

järnväg utan att bryta försändelsen, vilket är extra viktigt i globaliseringens 

spår som leder till längre avstånd mellan produktion och konsumtion.  

Containern har visat prov på att vara den idag mest effektiva enhetsbäraren 

av gods. För att skapa skalfördelar har rederierna lagt order på allt större 

containerfartyg. Därmed har fartygsdimensionerna ökat explosionsartat, vi 

ser alltså allt större fartyg trafikera världshaven. Sett till Sverige har allt fler 

varugrupper blivit föremål för enhetsberedning i container, något som även 

avspeglas på svenska export- och importflöden. 

Nynäshamn har hamnverksamhet redan idag men den är av en annan typ, 

så kallad Ro/Ro (roll on roll off) trafik. Ro/Ro trafik kan liknas vid en 

färjebaserad ”broförbindelse” d.v.s. att färjan transporterar ett komplett 
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lastbilsekipage. Denna befintliga trafik kommer enligt Stockholms Hamnar så 

småningom att flyttas till Stockholm Norvik1.  

 

Bild 2. Bygget av hamnen Stockholm Norvik, februari 2017 

Omlandsverksamheten kring en containerhamn är mer omfattande än i en 

Ro/Ro terminal mestadels på grund av att det finns en logik i att ”strippa” 

eller tömma containern på innehåll nära hamnen. Detta i synnerhet eftersom 

Stockholm får anses vara målområdet för godset och infrastrukturen där är 

en flaskhals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Framtiden Stockholm Norvik med sina tre funktioner utsatta. Omarbetad från 
Stockholms hamnar (2016) 

En hamn är aldrig isolerad utan är tydligt kopplad till ett nationellt och inte 

minst internationellt nätverk av flöden och aktörer. Om man ska förstå en ny 

hamn behöver man således förstå det större sammanhang som denna hamn 

kommer att tillhöra. Containersjöfart i linjetrafik är en komplex form av 

sjötrafiksystem som bygger på en strävan att, genom konsolidering av 

godsvolymer i ett fåtal större hamnar (så kallade bashamnar), skapa 

ekonomiska skalfördelar. Containersjöfartens linjeupplägg benämns ofta som 

ett nav- och ekersystem (på engelska: Hub and Spokes). Distribution från 

respektive bashamn sker med lastbil, järnväg och mindre så kallade feeder-

                                                      
1 Stockholms hamnar (2016) 
https://www.stockholmshamnar.se/siteassets/norvik/infoblad_stockholm_nor
vik_aug2016.pdf  

https://www.stockholmshamnar.se/siteassets/norvik/infoblad_stockholm_norvik_aug2016.pdf
https://www.stockholmshamnar.se/siteassets/norvik/infoblad_stockholm_norvik_aug2016.pdf
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fartyg. Valet av distributionsupplägg för den regionala distributionen baseras 

på ett flertal parametrar såsom geografi och godsvolymer.  

 

Karta 1. Exempel på en feeder-slinga från hamnar på ostkusten med destination i 
kontinental bashamn (Baltic Transport Maps) 

Feeder-trafiken opererar i ett stort antal regionala slingor i norra Europa som 

ansluter till en större omlastningshamn (bashamn) på kontinenten. De största 

containerfartygen trafikerar i huvudsak öst-västliga rutter mellan Asien och 

Europa, de nord-sydliga rutterna trafikeras av mindre fartygsstorlekar. 

Typiska öst-västliga rutter är en slinga som förbinder Kina och Sydkorea med 

nordvästra Europa (Benelux-länderna, Tyskland och för vissa linjer Sverige, 

Danmark och Polen). Förtransport sker i stor utsträckning med feeder-fartyg i 

en fast slinga. 

Godsets ursprung och destination är till stor del utomeuropeiskt och i hamnar 

på kontinenten erbjuds ett markant större globalt utbud av direkta 

transoceana containerlinjer jämfört med till exempel Göteborgs hamn. 

Göteborgs hamn är en av de bashamnar i Europa som idag anlöps av den 

största storleken av containerfartyg, om än i begränsad omfattning. Även 

Gdynia i Polen anlöps av dessa fartyg.  

Utöver de större transoceana rederiernas egna utbud av feeder-fartyg finns 

ett antal specialiserade rederier. Ett flertal svenska hamnar har idag ett 

reguljärt utbud av feeder-trafik, ofta med ett regionalt upptagningsområde. 

För svenska ostkusthamnar sker en stor del av regional export via feeder-

trafik. Det är viktigt att poängtera att även de transoceana containerfartyg 

som anlöper Göteborgs hamn delvis utnyttjas för feeder-trafik för omlastning 

i bashamn på kontinenten. 

Stockholm Norvik hamn ägs av Stockholms hamnar AB och kommer att 

drivas i samarbete med Hong Kong baserade företaget Hutchison Port som 

är en av världens ledande containeroperatörer med verksamhet i hamnar 

världen över. Hutchinson Port är dock inte nya vid den svenska kontexten då 

de har varit terminaloperatörer i Frihamnen i Stockholm sedan 20092. Det 

kan hållas som troligt att Hutchison Port kommer att arbeta i sina nätverk 

med de rederier och andra aktörer som kan tänkas ha ett intresse i 

                                                      
2 https://www.portoffelixstowe.co.uk/press/news-archive/hutchison-ports-
signs-operating-contract-for-norvik-port/  

https://www.portoffelixstowe.co.uk/press/news-archive/hutchison-ports-signs-operating-contract-for-norvik-port/
https://www.portoffelixstowe.co.uk/press/news-archive/hutchison-ports-signs-operating-contract-for-norvik-port/
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Stockholm Norvik. Det kan därför vara fördelaktigt för Nynäshamns kommun 

att initiera en dialog med terminaloperatören Hutchison Port för att skapa sig 

en inblick i deras arbete och bygga en bra relation till de som till stor del 

avgör hamnens utveckling. Det kan till exempel vara lämpligt att föra ett 

samtal om infrastrukturen bortom hamnen så flödet av det framtida godset 

underlättas (se även avsnittet Förbättrad infrastruktur). 
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5 NULÄGESANALYS NÄRINGSLIV 

Stockholm Norviks hamn och logistik- och företagsparken byggs i en 

kommun med ett befintligt näringsliv. Ett näringsliv som till olika stor del 

kommer att påverkas och kunna dra nytta av vad Stockholm Norvik hamnen 

och logistik- och företagsparken innebär. För att förstå dessa lokala 

grundförutsättningar har WSP genomfört en analys av näringslivet i 

Nynäshamn. I det följande avsnittet ligger fokus på en statistisk analys både 

av kommunens generella utveckling över tid, såväl som teman såsom 

förvärvsarbetande och branschstruktur.  

Det man kan säga generellt om Nynäshamns kommun idag är att 

näringslivet är varierat med inslag både av storstadens näringslivsstruktur 

(låg andel tillverkning) såväl som den mindre tätbefolkade kommunens 

näringslivsmönster (hög andel små och medelstora företag). Nynäshamns 

kommuns näringslivsutveckling, i termer av antalet förvärvsarbetande 

dagbefolkning, har procentuellt sett inte utvecklats nämnvärt de senaste 

åren. Under 2014 återfanns ca 7250 stycken förvärvsarbetande inom 

kommunen. Motsvarande siffra för 2007 var ca 7280 förvärvsarbetande. 

Mellan dessa årtal har dock utvecklingen fluktuerat en hel del, något som 

åskådliggörs i diagram 1. Utvecklingen kan i sin tur bero på ett antal orsaker 

men ofta är externa effekter anledningen, exempelvis finans- och skuldkrisen 

2007-2009. 

 

 

5.1 ANDEL FÖRVÄRVSARBETANDE 

Inom näringslivets totala utveckling kan det i sin tur förekomma stora 

variationer över olika branscher. Alla branscher behöver exempelvis inte 

utvecklas negativt bara för att näringslivet totalt gör det och vice versa. Med 

anledning av detta bryter denna studie ned Nynäshamns näringsliv 

ytterligare genom att titta på branschvis utveckling över tid.  

Variabeln av intresse är återigen antal förvärvsarbetande dagbefolkning. 

Branscherna specificeras enligt Raps-Ris tvåsiffernivå, något som är mycket 

snarlikt SNI på tvåsiffernivå.  
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Diagram 1. Förvärvsarbetande dagbefolkning 2007-
2014, Nynäshamns kommun. Källa: Raps-Ris
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Branscherna analyseras ur två olika perspektiv. Det första mäter dess storlek 

(vikt) i termer av procentuell andel förvärvsarbetande i relation till det totala 

näringslivet. Därefter undersöks branschernas utveckling mellan åren 2007 

och 2014 för att se vilka som vuxit respektive förlorat förvärvsarbetare över 

tid. Analysen av Nynäshamns kommuns näringsliv på branschnivå följer 

nedan. För att skapa en mer överskådlig bild har vissa branscher slagits ihop 

där så är lämpligt. 

 

Generellt visar statistiken att samhällsfunktioner som sjukvård, utbildning, 

offentlig förvaltning o.s.v. har stor andel av förvärvsarbetande dagbefolkning, 

vilket är vanligt i svenska kommuner generellt. 

Andra verksamheter med hög andel anställda är byggverksamhet, detalj- och 

partihandel m.m., transport och post m.m., tillverkning av petroleumprodukter 

samt hotell och restaurang. 

Minst andel förvärvsarbetande har framförallt diverse olika 

tillverkningsbranscher som textil, kemi och läkemedel, dator, trä, utvinning 

o.s.v. 

I mittensegmentet ligger en blandning av tjänsteverksamheter och 

tillverkning som konsulttjänster, uthyrning m.m., maskintillverkning, 

livsmedelstillverkning etc. 

Med anledning av detta får Nynäshamns kommuns näringsliv beskrivas som 

varierat. Det har inte fullt ut karaktären av en storstad som vanligtvis 

karakteriseras av en mindre andel tillverkning och stor andel 

tjänsteverksamhet. Det har heller inte fullt ut karaktären av en rural kommun 

med fåtal anställda inom tjänsteverksamhet och betydligt fler inom offentliga 
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Diagram 2. Andel förvärvsarbetande per bransch 2014, 
Nynäshamns kommun. Källa: Raps-Ris
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verksamheter och tillverkning. Således lyser Nynäshamns närhet till 

Stockholm men också höga andel av små och diversifierade företag igenom. 

Det finns även stora enskilda privata arbetsgivare inom tydliga branscher 

som exempelvis Nynas AB, Ica Maxi, Nobina m.fl. 

5.2 UTVECKLING ÖVER TID 

Starkast tillväxt av andelen förvärvsarbetare återfinns inom branschen 

transportmedelstillverkning. Branschen har ökat med 375 procent över 

perioden men är utelämnad ur diagrammet nedan för att göra denna mer 

lättöverskådlig. Branschen transportmedelstillverkning är dock vidare mycket 

liten och motsvarar endast ca 0,3 procent av det totala näringslivet. 

Andra branscher som uppvisar en stark utveckling är motsvarande som hade 

hög andel förvärvsarbetande d.v.s. byggverksamhet, petroleumtillverkning, 

hotell och restaurang, offentlig förvaltning m.m.  

Stark utveckling återfinns även inom många branscher i mittensegmentet av 

andelsfiguren som IKT-sektorn, livsmedelstillverkning, FoU, Kultur m.m. 

Branscher med sämst utveckling är igen återkommande i 

andelsfördelningen, d.v.s. olika typer av tillverkning som datorer, trä, gummi, 

textil m.m. 

Intressant är också att utbildning och sjukvård, branscher som ligger väldigt 

högt i termer av andel, har haft relativt kraftig minskning av 

förvärvsarbetande över tid. Denna sektor är dock sällan lika påverkad av 

marknadseffekter som övriga branscher.  
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Diagram 3. Procentuell förändring av antal 
förvärvsarbetande 2007-2014, Nynäshamns kommun. Källa: 
Raps-Ris
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5.3 SAMMANFATTNING NULÄGESANALYS 

 
Stockholm Norvik hamn och logistik- och företagsparken etableras in i ett 

befintligt näringsliv med egna relationer och flöden. Med ett ord kan 

Nynäshamns näringsliv beskrivas som varierat. Nynäshamn har en 

näringslivsstruktur som både efterliknar den större staden med låg andel 

tillverkning men samtidigt efterliknar kommunen mindre tätorter med en hög 

andel små och medelstora företag. Nynäshamn har drygt 7000 

förvärvsarbetare och här har siffran legat under de senaste 10 åren. Här kan 

man alltså se en aspekt där kommunen kan, bland annat genom Stockholm 

Norvik, arbeta för att öka antalet förvärvsarbetare och därigenom öka 

kommunens attraktivitet. Detta hänger tätt samman med att kommunen kan 

erbjuda boendeformer som efterfrågas och ett bra näringslivsklimat i stort.  

När det gäller en branschanalys uppvisar Nynäshamns kommun en hög 

andel anställda inom byggverksamhet, detalj- och partihandel m.m., 

transport och post m.m., tillverkning av petroleumprodukter samt hotell och 

restaurang. Minst andel förvärvsarbetande i kommunen är inom olika 

tillverkningsbranscher som textil, kemi och läkemedel, dator, trä, utvinning 

o.s.v. I mittensegmentet ligger en blandning av tjänsteverksamheter och 

tillverkning som konsulttjänster, uthyrning m.m., maskintillverkning, 

livsmedelstillverkning etc. 

Ser man till ökning och minskning per bransch är det 

transportmedelstillverkning som har den i särklass starkaste tillväxten med 

en ökning om 375 procent 2007-2014. Detta är dock en liten bransch sett till 

helheten. Men även byggverksamhet, petroleumtillverkning, hotell och 

restaurang, offentlig förvaltning m.m. har ökat. Stark utveckling återfinns 

även inom många branscher i tjänstesegmentet, till exempel IKT-sektorn, 

livsmedelstillverkning, FoU, Kultur m.m. Minskningen är tydligast i 

tillverkande sektorer.  
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6 JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA 
GÄVLE OCH NORRKÖPING 

Baserat i nulägesanalysen av Nynäshamns näringsliv finns det skäl att vidga 

perspektivet något och studera hur lika eller olika näringslivsstrukturen är 

jämfört med andra kommuner. Detta för att ge kommunen bättre förståelse 

för vilka förväntningar och prövningar som komma skall. På så vis kan man 

vara bättre förberedd och mer proaktivt arbeta för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar. Ett sätt att göra detta är att studera jämförelseobjekt, d.v.s. 

andra liknande exempel från vilkas erfarenheter lärdomar kan dras. Dessa 

jämförelseobjekt bör följaktligen ha så lika förutsättningar som Nynäshamns 

kommun som möjligt. Det innebär exempelvis andra kommuner i Sverige 

(motsvarande regelverk etc.), med hamnverksamhet (av liknande karaktär), 

som dessutom har varit etablerade under en längre period (inte för ny så att 

utvecklingsmönster inte kan urskiljas).  

Med ovan resonemang har två jämförelseobjekt valts ut av WSP och 

Nynäshamns kommun. Dessa är Norrköpings kommun och Gävle kommun. 

Hamnarna i dessa två kommuner är etablerade hamnar, men där man på 

senare år har investerat i moderna containerterminaler. Gävle investerade i 

ny containerhamn 2007 och Norrköping 2010 vilket gör att det nu finns en 

möjlighet att se vad som hänt med näringslivet sedan investeringen gjordes.   

Diagram 4. Ton över kaj i Gävle och Norrköpings containerterminaler 2004-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Båda dessa hamnars utveckling ger en positiv bild sett till antalet ton över kaj 

efter etableringen av containerterminaler. Gävle hamns positiva trend har 

fortsatt uppåt medan Norrköpings hamn har ökat nivåmässigt efter 

etableringen. Det som kan nämnas i sammanhanget är att diagrammet ovan 

sträcker sig till 2015 och de siffror som indikerar 2016 års värde visar på 

ökningar av ton över kaj i båda orterna. Om diagrammet hade fortsatt ett år 

till skulle en ökning av containertrafiken i enheter i ton över kaj redovisas i 

Norrköping med 86 procent och i Gävle med sex procent. I Sverige totalt har 

containertrafiken ökat med cirka sex procent3.  

                                                      
3 Sveriges hamnar hamnstatistik: 
https://www.transportforetagen.se/ForbundContainer/Svenska-
hamnar/Branschfragor/Hamnstatistik/Hamnstatistik/  
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https://www.transportforetagen.se/ForbundContainer/Svenska-hamnar/Branschfragor/Hamnstatistik/Hamnstatistik/
https://www.transportforetagen.se/ForbundContainer/Svenska-hamnar/Branschfragor/Hamnstatistik/Hamnstatistik/


 
20 | 10244407  • Nynäshamn - nuläge och vägar framåt 

6.1 SPECIALISERINGSGRAD 

Ytterligare en typ av analys är att se på andelen förvärvsarbetande inom 

olika branscher i Nynäshamn, Gävle och Norrköping, också kallat 

specialiseringsgrad. Om en kommun har en specialiseringsgrad på över 1 så 

betyder det att denna har högre andel förvärvsarbetande inom denna 

bransch än den andra kommunen. 

Specialiseringsgraden går att utläsa i sin helhet i bilaga där jämförande 

kommuns branschandel är överordnad Nynäshamns kommuns 

branschandel. Med det menas att om Gävle exempelvis har större andel 

anställda inom jordbruk än Nynäshamn kommer specialiseringsgraden blir 

större än 1. 

Tabellen (se bilaga) visar att Gävle och Norrköping är kraftigt specialiserade 

inom diverse olika tillverkningssektorer - framförallt tillverkning av trä, datorer 

(eller elektroniska apparater i stort), stål, gummi m.fl. Anledningen till 

specialiseringsmönstret i Gävle och Norrköping beror med stor sannolikhet 

på att de har just hamnar. Detta då branscherna är tydligt kopplad till export 

av råvaror (trä, stål, gummi etc.) samt import av bland annat kommersiella 

varor (elektroniska apparater etc.). 

Att Gävle och Norrköping har en högre specialiseringsgrad inom tillverkning 

än Nynäshamn kan tyckas förvånande. Detta då dessa två kommuner är 

betydligt större (med större städer) och därmed rent teoretiskt ”borde” ha en 

tydligare tjänstefiering och utfasning av tillverkningsindustri. Men, här kan 

man se hur historiens näringslivsstruktur och närhet till vissa råvaror 

påverkar och att den tradition av tillverkning som finns i båda kommunernas 

omland lever kvar, om än i något annan form och omfattning än förr. 

Däremot ser man också i statistiken för respektive kommun att av de 

branscher som ökar återfinns flera inom tjänstesektorn medan tillverkning 

minskar.  

Ser vi kommunerna var för sig uppvisar Gävle starkast utveckling inom 

jordbruk, företags- och konsulttjänster, hotell och rest., uthyrning etc. Även 

verksamheter som oftast är offentligt styrda har haft god utveckling, 

exempelvis: avfallshantering, offentlig förvaltning, utbildning, kultur, sjukvård 

etc. 

Branscher med negativ utveckling i Gävle är framförallt inom olika former av 

tillverkning. Exempel på dessa är tillverkning av stål, transportmedel, trä, 

livsmedel, maskiner, datorer etc. 

Branscher i Gävle som tagits bort p.g.a. att de hade mycket låg andel 

anställda är petroleumtillverkning, FoU, textiltillverkning, utvinning samt kemi 

och läkemedelstillverkning. 

Starkast utveckling i Norrköping är inom jordbruk, företags- och 

konsulttjänster, hotell och rest., uthyrning, byggverksamhet, 

förlagsverksamhet etc. Även verksamheter som oftast är offentligt styrda har 

haft god utveckling, exempelvis: avfallshantering, offentlig förvaltning, 

utbildning, kultur, sjukvård etc. 

Branscher med negativ utveckling i Norrköping är framförallt inom olika 

former av tillverkning. Exempel på dessa är tillverkning av stål, 

transportmedel, trä, livsmedel, maskiner, datorer etc. Även tjänstebranscher 

inom  finans och reklam har minskat i antal sysselsatta. 



 
 

 

 
Nynäshamn - nuläge och vägar framåt  • Slutrapport | 21 

Branscher i Norrköping som tagits bort p.g.a. att de hade mycket låg andel 

anställda är petroleumtillverkning, FoU, textiltillverkning och 

transportmedeltillverkning. 

6.2 ATT BEAKTA VID EN JÄMFÖRELSE 

När man jämför olika hamnar och olika näringslivsstrukturer finns det vissa 

aspekter som är viktiga att ha i åtanke. Till att börja med bör det nämnas att 

även om Gävle och Norrköping har containertrafik har de en något 

annorlunda struktur än den som förväntas i Stockholm Norvik. Gävle är en 

hamn som har ett producerande omland vilket gör att hamnen hanterar en 

hög andel exportflöden. Norrköping likaså är en hamn med ett producerande 

omland vilket leder till en hantering av högre andel export än import. 

Stockholm Norvik däremot har ett omland som till stor del är konsumerande 

vilket leder till att hamnen framförallt kommer att hantera import av förädlade 

konsumtionsvaror med slutdestination någonstans i Stockholmsregionen. 

Hamnen Stockholm Norvik kommer alltså inte trafikeras i någon större 

utsträckning av råvaror till skillnad från jämförelsehamnarna vilket påverkar 

vilken typ av kringverksamhet som kan bli aktuell.   

Även kommunernas storlek kan vara värt att beakta för att förstå analysen. 

Gävle och Norrköpings kommun är båda mer än fyra gånger så stora som 

Nynäshamns kommun. Därmed kan det finnas urbaniseringsaspekter som 

kvalitativt får viktas bort i analysen. Kluster och andra specifika inriktningar 

inom näringslivet skall också bortses från. Utöver detta finns ytterligare 

variabler som kan påverka näringslivsinriktningen inom respektive kommun 

förutom hamnen. Är hamnen i Gävle respektive Norrköping en produkt av 

dess näringsliv eller näringslivet en produkt av hamnen? Med detta menas 

att det knappast kommer etableras stora stålindustrier i Nynäshamns 

kommun inom snar framtid enbart p.g.a. hamnens utveckling. Vad som dock 

kan ske är att det leder till en betydligt högre närvaro av branscher som är i 

behov av denna typ av logistik och transport. 
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7 INVENTERING AV MARK 

Att Stockholms Hamnar har påbörjat arbetet med att anlägga en hamn vid 

Norviksudden i Nynäshamn kommer få effekt på Nynäshamns kommun på 

flera sätt. Varor som skeppas till och från Nynäshamn, med mottagare och 

avsändare runtom i världen kommer att hanteras inom kommunen. En 

följdeffekt av hamnetableringen väntas därför vara ett ökat intresse för att 

etablera verksamheter med koppling till hamnen och de varor som passerar. 

Utöver detta kan man anta ett ökat generellt intresse av Nynäshamn baserat 

på ett förändrat och förbättrat läge tack vare satsningar i näringslivet och i 

infrastruktur.    

När etableringsförfrågningar kommer vill kommunen vara förberedda med 

tillgänglig mark för verksamhetsetablering. Detta kapitel går igenom de 

förutsättningar kommunen har för att möta denna efterfrågan och vilka 

verksamhetsområden som finns i Nynäshamns kommun idag. Avsnittet 

avslutas med en genomgång av hur kommunen kan agera för att möta ett 

ökat etableringstryck och vad som är viktigt att beakta i arbetet med att 

identifiera ytor och nya platser för verksamhetslokalisering. 

7.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Arbetets kartläggande del har gjorts efter genomgång av befintliga 

kommunala strategidokument så som gällande översiktsplan, den 

fördjupande översiktsplan som tas fram för närvarande, gällande detaljplaner 

för befintliga verksamhetsområden, andra utvecklingsdokument som 

tillhandahållits av Nynäshamns kommun samt Trafikverkets dokumentation 

över åtgärdsvalsstudier för kommunens större vägar. 

Under arbetets gång har kommunens planeringsfunktion varit till stor hjälp. 

Även näringslivskontorets näringslivsfunktion bidragit med kunskap och 

underlagsmaterial. Gällande plandokument har till stor del hämtats från 

kommunens hemsida. 

7.2 LOKALISERING AV VERKSAMHETER  

För att diskutera lämplig lokalisering av verksamheter behöver vi först 

klargöra vilka områden som områden finns och vad olika typer av branscher 

kan tänkas behöva. Det som antas i detta framtidsscenario är att en effekt av 

hamnetableringen i Stockholm Norvik är en ökad ström av företag som 

intresserar sig för Nynäshamn som etableringsort. Dessa kommer i sin tur att 

ha olika behov vad gäller lokaliseringen. Behov av transporter, och den 

intensitet som dessa har, interaktionsbehov med kunder, leverantörer, andra 

företag och institutioner eller ekonomiska faktorer, som tillgång till arbetskraft 

och service är faktorer som spelar in vid företags val av lokaliseringsort. De 

verksamheter som väntas visa intresse av att etablera sig i Nynäshamn kan 

dessutom antas, direkt eller indirekt, uppskatta närheten till Stockholm 

Norviks hamn och/eller logistik- och företagsparken. Nedan följer en 

beskrivning av verksamheters olika behov vid lokalisering samt en koppling 

till kommunens strategiska dokument.  
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7.2.1 Verksamheters olika behov vid lokalisering 

Småskalig verksamhet  

Småskalig verksamhet som lämpar sig för integrering i bebyggelseområden 

ska enligt kommunens översiktliga planer hänvisas till kompletterande lägen i 

eller vid tätorten.  

Besöksintensiv verksamhet 

Efterfrågan att lokalisera exempelvis handel till biltillgängliga lägen är stor. 

Sådan och andra personal- och besöksintensiva branschers behov av god 

åtkomst för flera olika kommunikationsslag, så som gång- och cykel, 

kollektivtrafik och bil gör denna typ av verksamhet svår att samordna med 

företag som är beroende av framkomlighet för exempelvis godstransporter. 

Dessa olika verksamheter har olika behov av tillgänglighet och 

kommunikationer och dess olika besökare konkurrerar om utrymmet på 

vägarna. I förslag till ny fördjupad översiktsplan för Nynäshamn konstateras 

att handel främst ska finnas i centrum.  

Industri 

Här avses den typ av områden som efterfrågas av verksamheter som är 

störande, ytkrävande och/eller i behov av goda transportförutsättningar. 

Företag som bygger sin verksamhet på god framkomlighet för gods och 

transporter, som på olika sätt stör och är ytkrävande är inte lämpliga att 

integrera i bebyggelseområden. De bör snarare placeras med en buffert (av 

andra mindre störande verksamheter, stora avstånd eller dylikt) till 

omgivningen, nära god infrastruktur och i lägen där de inte riskerar att orsaka 

negativ miljöpåverkan. Områden för större industrier eller verksamheter kan 

också pga. sin storlek och karaktär hindra genomströmning av människor. 

De bör därför placeras där de inte bildar barriärer mellan omkringliggande 

bebyggelseområden. Fördjupad analys av behov, lokala förutsättningar och 

kommunens vilja och ambition krävs för att kunna erbjuda attraktiva områden 

till olika typer av verksamhet  

7.3 NYNÄSHAMNS VERKSAMHETSOMRÅDEN IDAG  

I Nynäshamns kommun finns idag sju verksamhetsområden av olika karaktär 

och storlek. Därutöver planeras för ett större verksamhetsområde i 

anslutning av Stockholm Norviks hamn där mark ska kan erbjudas för 

verksamheter som vill lokalisera sig i närheten av hamnen. I kartan nedan 

markeras dessa sju områden och tillkommande Norvik logistik- och 

företagspark. Varje område beskrivs sedan nedan i text under respektive 

siffra. 
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Karta 2. Befintliga verksamhetsområden i Nynäshamns kommun. Siffra på karta 
motsvarar nummer i listan nedan. Markerade områden (1 & 6) visar befintliga 
områden med möjlighet att ta emot nya och större verksamhetsområden. Markerade 
områden (3 &7) visar områden med utrymme för småskalig expansion.  

 

1. Stockholm Norvik/ Norvik logistik- och företagspark  

I den detaljplan som tagits fram för att förbereda anläggandet av Stockholm 

Norviks hamn möjliggörs även anläggandet av mark för verksamheter som 

vill lokalisera sig i närheten av hamnen. NCC är idag den aktör som driver 

processen kring logistik- och företagsparken. 

På nordvästra sidan av Norvikvägen i det nya hamnområdet anger 

detaljplaneförslaget ett större sammanhängande område för industri och 

lager. Detta område i omedelbar närhet till hamnen ger goda möjligheter för 

företag med inriktning på hantering av inkommande gods, det vill säga 

logistikföretag. Byggrätterna inom verksamhetsområdet har utformats för att 

medge byggnader med storskalig yta och hög byggnadshöjd.  

På vardera sidan om infarten till området från väg 73, redovisas ytterligare 

två ytor för verksamhetsområden. Användningen anges till industri och lager 

(västra området) samt småindustri, kontor och bilservice (östra området). 

Totalt exploaterbar yta beräknas vara drygt 400 000 kvm, varav ca 200 000 

kvm för byggnader.  
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2.  Sunnerby, Sorunda  

Sunnerby verksamhetsområde ligger inom vattenskyddsområde vilket 

innebär att det finns restriktioner för verksamheter. Området är 

detaljplanelagt för industriändamål.4 Ledig mark för etablering finns. 

3.   Vansta, Ösmo 

Söder om Ösmo tätort ligger Vanstas verksamhetsområde med pågående 

småskalig verksamhet som kontor och lättare industri med lager. En 

detaljplan från 2007 möjliggör en utvidgning väster om Djursnäsvägen med 

ca 40 000 m2 för industriändamål och bilservice, som inte får vara störande 

för omgivningen. 5 Innan nyetablering, enligt detaljplanen, är möjlig måste en 

lösning för markavvattning och dagvattenhanering ordnats. Den 

detaljplanelagda marken ägs av Nynäshamns kommun.6  

4. Älby, Ösmo 

Vid Lidatorps trafikplats längs väg 73, ca 3 km söder om Ösmo centrum, 

ligger Älby. Det är ett litet område med verksamheter främst inom 

småindustri och anläggning som är detaljplanelagt för upplag och 

småindustri.7 Området ligger inom vattenskyddsområde vilket begränsar 

möjligheterna att utöka området. 

5. Stora Vika  

I Stora Vika finns en gammal nedlagd cementfabrik och ett kalkbrott där 

ingen brytning längre sker. Fabrikslokalerna används till och från till olika 

verksamheter. Den hamn som finns i anslutning till området används i viss 

utsträckning. 

Området är detaljplanelagt med ändamålsbestämmelser som för olika delar 

tillåter industri för organisk gödning, småindustri och lager eller kontor och 

handelslokaler. Vissa av områdets befintliga byggnader har kulturhistoriska 

värden som enligt planen ska skyddas.8 

I det utvecklingsprogram för Stora Vika som antogs 2015 målades fem 

scenarier upp för olika utveckling av det nedlagda kalkbrottsområdet. Utifrån 

dessa formuleras fram mål för Stora Vika. Ett av dessa är att industriområdet 

söder om väg 573 bör rustas och utvecklas till en mer modern företagspark 

där det gamla industriområdet används för en rad småföretag, typ måleri, 

plåtslageri, glasmästeri och bilverkstad. 

6. Kalvö 

Norr om Nynäshamns centrum i anslutning till väg 73 ligger Kalvö 

verksamhetsområde där det idag finns olika typer av verksamheter. I 

förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Nynäshamns kommun anges att 

området fortsatt ska utvecklas med småskalig industri. 

År 2014 beställde kommunen en översyn av Kalvö och ett förslag på hur nya 

tomter kan skapas inom eller i omedelbar anslutning till det befintliga 

verksamhetsområdet. I det materialet som togs fram gavs förslag på 

                                                      
4 Förslag till byggnadsplan för del av Sorunda (1985-07-10). B520 
5 Detaljplan för del av Vansta 3:1, utvidgning av Vansta industriområde 
(2007-03-09). Dp812 
6 Information från kontakt på både näringslivskontoret och plankontoret. 
7 Förslag till stadsplan – Älby industriområde (1982-07-12). S203 
8 Detaljplan för del av Stora Vika 6:1 mm (1998-05-29). Dp766 
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inriktning för ny detaljplan samt rekommendationer på ytterligare 

utredningsområde i anslutning till Kalvö som bör studeras vidare på längre 

sikt.  

I ovan nämnda utredning konstateras också att på mycket lång sikt bör det 

utredas om verksamhetsområdet kan utvecklas åt norr och nordost in över 

mark som idag ägs av Stockholms stad.  

Nynäshamns kommun bedriver för närvarande detaljplanearbete med syfte 

att förbereda ny mark för industriändamål. Planen, som bygger på ovan 

nämnda utredning, väntas kunna antas under våren 2018. Totalt omfattar 

förslaget ca 100 000 kvm, vilket näst intill medger en fördubbling av 

nuvarande verksamhetsområde.9 

Baserat på resonemanget ovan är Kalvö är ett intressant område med hög 

potential som bör lyftas i relation till nyetableringar i framtiden.  

7.  Hammarhagen  

Hammarhagen ligger i norra delen av Nynäshamns tätort i anslutning till väg 

73. Området består av tätortsnära småindustri och mindre verksamheter. I 

pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Nynäshamns kommun 

står att området ska fortsätta att utvecklas med småskalig verksamhet. 

Hammarhagen detaljplanerades 1980 för i huvudsak småindustri. I norra 

delen finns mark planlagd för vattenverk. Den planlagda industrimarken har 

enligt planbeskrivningen en total area av 90 000 m2 uppdelat på tre kvarter. 

10 Huvuddelen av den planlagda marken är bebyggd och området ligger 

centralt, mellan andra redan utbyggda områden vilket gör det svårt att 

utvidga områdets yta. Små förtätningsetableringar kan dock vara möjligt, 

vilket kan göra detta till ett potentiellt intressant område för nyetableringar. 

8.  Rappsta 

Norr om Nynäshamns centrum i, väster om Nynäsvägen, ligger Rappstas 

verksamhetsområde. Området är detaljplanelagt för småindustri och 

används idag för olika tätortsnära småindustrier och verksamheter.11  

I förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Nynäshamns kommun pekas 

Rappsta ut som ett område som på 20-30 års sikt kan komma att omvandlas 

till  bostadsområde. Utveckling av Rappsta som industriområde föreslås 

därför inte. 

7.3.1 Markägoförhållanden  

Nynäshamns kommun äger ca en fjärdedel av marken inom kommunen (ca 

55 km2 av kommunens totala areal på ca 230 km2). Huvuddelen av denna 

mark finns i tätorten samt utmed riksväg 73. Norr om Ösmo samt kring 

Segersäng finns stora ytor kommunägd mark, samt direkt norr om tätorten, 

kring det utpekade vattenskyddsområdet finns de största sammanhängande 

ytorna av kommunägd mark. Övrig mark ägs av ett flertal större och mindre 

fastighetsägare. 

                                                      
9 Strategi för utökning av Kalvö industriområde – Nynäshamns kommun. 
2015-04-22. NAI Svefa 
10 Förslag till stadsplan för Hammarhagens industriområde samt ändring av 
stadsplan för del av Kvarnängens idrottsområde mm (19810211), S202 
11 Ändring av stadsplan för del av Rappstaområdet (1979-04-20).S192 & 
Ändring och utvidgning av stadsplan för Rappsta industriområden (1970-06-
04). S149 
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7.3.2 Vattenskyddsområde 

Området på båda sidor om väg 73:s sträckning mellan Nynäshamn och 

Ösmo ingår i ett vattenskyddsområde. Det innebär att det finns 

bestämmelser om vilka åtgärder och verksamheter som inte anses lämpliga 

att bedriva på grund av föroreningsrisken. Skyddsföreskrifterna fastställs 

med stöd i miljöbalken och finns att tillgå via Nynäshamn kommuns VA- 

avdelning.  

7.4 STRATEGISKA DOKUMENT FÖR FYSISK 
PLANERING 

Nynäshamns kommuns viljeriktning och ambition för den långsiktiga mark- 

och vattenanvändningen formuleras i en översiktsplan  och i fördjupningar av 

denna. Gällande översiktsplan (ÖP) antogs 2012. Arbete med en fördjupad 

översiktsplan (FÖP) för Nynäshamns tätort pågår för närvarande. I dessa 

dokument samlas kunskap om rådande planeringsförutsättningar med 

riktlinjer och rekommendationer för framtidens fysiska planering. Även andra 

planerings- och utvecklingsarbeten pågår med syfte att skapa ett fokuserat 

utvecklingsarbete. Av detta finns skriftlig dokumentation, bland annat ett 

utvecklingsprogram för Stora Vika, en fördjupad översiktsplan för Ösmo och 

en visionär stadsplan för Nynäshamn 

I den gällande Översiktsplan för Nynäshamns kommun formuleras 

rekommendationer och riktlinjer för lokalisering av verksamhet: 

 Arbetsplatser och verksamheter som inte är störande ska lokaliseras 

till centrala lägen och blandas med bostäder, service och kultur 

 Personal och besöksintensiva verksamheter ska lokaliseras i lägen 

med god kollektivtrafikförsörjning 

 Branscher med många transporter ska lokaliseras där det finns god 

infrastruktur 

 Störande verksamheter ska samlokaliseras 

 Externa handelscentra ska undvikas. 

Utöver detta konstateras också i översiktsplanen att den huvudsakliga 

utvecklingen av bostäder och verksamheter inom kommunen ska ske genom 

förtätning och nyexploatering i anslutning till befintlig bebyggelse, 

infrastruktur och rekreation. Vidare noteras att jordbruksmark ska bevaras för 

livsmedelsproduktion och odling av energigrödor.12 

Att kommunen strävar efter att verksamheter med stora transportbehov bör 

lokaliseras nära infrastruktur är en bra och naturlig idé. När det gäller de 

näringslivsmässiga effekterna av Stockholm Norvik kan det hållas som troligt 

att nyetableringar handlar framförallt om verksamheter med höga krav på 

infrastruktur och möjlighet till snabba flöden vidare ut till Stockholmsregionen 

och vidare i landet. Detta är alltså en strävan som bör vidhållas.  

Den fördjupade översiktsplan för Nynäshamns tätort som nyligen varit 

utställd för granskning drar upp riktlinjer för utvecklingen av ortens näringsliv 

och service, med målår 2030. I FÖP:en bekräftas och förtydligas det som 

ovan konstaterades i översiktsplanen från 2012. 

 Handelsområden för externhandel utanför staden ska inte tillkomma 

                                                      
12 Översiktsplan för Nynäshamns kommun. Antagen av KF 2012-10-17 
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 Större eller störande verksamheter förläggs till Kalvö, Norvik och 

Hammarhagen. Mindre störande verksamheter kan integreras i 

övriga delar av staden 

I förslaget till den fördjupade översiktsplanen konstateras också att 

kommunen behöver ha god beredskap för att bemöta förfrågningar om 

företagsetableringar. Ovan nämnda områden, Kalvö, Norvik och 

Hammarhagen, pekas ut som utvecklingsområden för verksamheter och 

industri. Inget sägs i materialet om förberedande av ytterligare mark för 

verksamheter.13 Den fördjupade översiktsplanen bedöms kunna bli antagen 

under hösten 2017. 

7.5 FÖRBÄTTRAD INFRASTRUKTUR 

I Nynäshamns kommun är flertalet satsningar som på olika sätt skapar 

förbättrad infrastruktur framöver, både till sjöss och på land, planerade. 

Hamnen Stockholm Norvik är en sådan investering som påverkar genom att 

på ett helt nytt sätt skapa flöden ut i Europa och resten av världen. 

Nynäshamn kommun kommer att bli navet där globala varuflöden ska tas om 

hand både som import och export. Detta är en investering som placerar 

Nynäshamn i ett nytt relativt läge gentemot resten av Sverige såväl som 

världen i stort.   

 

Karta 3. Med Norviks hamn får Nynäshamns kommun en ökad kontakt med 
omvärlden. 

 

Hamnen och dess förstärkta kopplingar ut i Europa och världen är en typ av 

förändrade infrastrukturförhållanden. Men det sker mer när det gäller 

infrastruktur som påverkar Nynäshamns relativa läge. Riksväg 73 och 

länsväg 225 utgör kommunens viktigaste vägförbindelser och är också de 

                                                      
13 Fördjupning av översiktsplanen för Nynäshamns stad – Småstaden vid 
havet. Granskningshandling 2016-12-06 
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stora tillfartsvägarna till Nynäshamns tätort och Stockholm Norviks hamn. 

Viktigt att ha med sig i tankarna kring hamnen är att det gods hamnen 

attraherar måste kunna fraktas vidare till sin slutdestination, varför omlandets 

infrastruktur är avgörande. Väg 225 förbinder väg 73 med E4/E20 vid 

Södertälje och är idag den kortaste vägen mellan Nynäshamn och det 

nationella transportnätet. Men nya större investeringar är beslutade och detta 

kommer att påverka Nynäshamns flöden och attraktivitet.  

 

Karta 4. Större vägar i Nynäshamns kommun med väg 73 i öster, och väg 225 i 
väster, samt ungefärligt område för Södertörnsleden  

 

Byggnationen av hamnen Stockholm Norvik väntas ge ökade flöden av gods 

genom Södertörn. Vägnätet i östvästlig riktning är bristfällig och i 

Stockholmsregionen och på Trafikverket har den så kallade 

Södertörnsleden, en tvärförbindelse mellan infrastukturstråken i sydväst 

(E4/E20 och tunnelbanans röda linje) och i sydöst (väg 73 och 

Nynäshamnsbanan) diskuterats under många år. I mars 2017 beslutades 

Trafikverket att Södertörnsleden ska dras i den så kallade norra korridoren. 

Detta innebär en tvärförbindelse som ansluter till väg 73 i Jordbro för att 

sedan röra sig åt nordväst för att knyta an till viktiga E4 vid Vårby.  

Denna infrastrukturinvestering kommer få stor påverkan på Nynäshamn. Att 

Nynäshamn exempelvis får en koppling till E4 skapar förbättrade möjligheter 

till flöden ut till resten av landet vilket skapar ett nytt relativt läge för 

Nynäshamn, inte minst för norra delen av kommunen.  

Att kunna etablera sin verksamhet vid större logistikleder är viktigt för flera av 

de typer av verksamheter som lockas av närheten till Stockholm Norviks 

hamn och logistik- och företagsparken . Störande verksamhet med behov av 

framkomlighet för transporter på väg bör lokaliseras utmed väg 73. 

Lokalisering av sådan typ av verksamhet utmed väg 225 skulle ytterligare 

öka den redan bristfälliga framkomligheten och säkerheten. Vägens 
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betydelse som genomfartsled kommer dessutom att minska om och när 

Södertörnsleden anläggs.  

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det en fördel att lokalisera verksamheter så att 

de kan försörjas med järnväg. Utöver de områden som kan etableras i 

anslutning till de nya områdena vid Stockholm Norviks hamn är det i 

dagsläget svårt att erbjuda järnvägstransport till verksamheter. För framtiden 

är det ändå viktigt att stödja denna utveckling och värna möjligheterna till 

spåranslutning för framtiden. 

7.6 HUR BÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN AGERA? 

I Nynäshamns kommun finns förhoppningar om att hamnetableringen 

Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken kommer att ge möjligheter 

till utveckling även inom andra områden. Förhoppningen är att befintliga och 

nya företag ska välja att lokalisera sin verksamhet i kommunen och i närhet 

till hamnen. Detta kan i sin tur innebära ett lyft för kommunens näringsliv och 

arbetsmarknad i stort, både för företag som redan är etablerade såväl som 

för nya.  

När expansions- eller etableringsförfrågningar kommer vill kommunen vara 

förberedda med tillgänglig och intressant mark som svarar mot företagens 

etableringsönskemål. Frågan är då hur Nynäshamns kan agera för att locka 

nya företag sam hur dessa kan erbjudas lämplig yta för lokalisering. 

7.6.1 Förtäta och effektivisera 

I första hand bör ett effektivt utnyttjande av befintlig mark och befintliga 

lokaler eftersträvas innan nya markområden tas i anspråk. Detta betonas 

även i kommunens planeringsunderlag. I granskningsförslaget till fördjupad 

översiktsplan för Nynäshamn konstateras  att nya verksamheter ska 

fokuseras till Kalvö, Norvik och Hammarhagen vilket verkar rimligt. Att på 

detta sätt förtäta och effektivisera är positivt ur hållbarhetsperspektiv samt 

ger många fördelar vad gäller möjligheterna att ordna trafik, VA och annan 

samhällsservice. Det är generellt också positivt för näringslivsutvecklingen 

med förtätning som kan gynna samverkan, konkurrens och utveckling. 

Enligt planläget i Nynäshamn idag finns plats för ytterligare expansion i flera 

av kommunens befintliga verksamhetsområden. Inom det område som 

byggs ut kring Stockholm Norviks hamn finns stora ytor planlagd mark. För 

verksamhetsområdet Kalvö pågår detaljplanearbete med syfte att färdigställa 

fler tomter. Möjligheterna för utveckling i Hammarhagen är mer småskalig 

men viss förtätning kan vara möjlig. Utredning kring möjligheterna att förtäta 

inom och att utöka dessa områden bör inledas. I Vansta finns ytor redo att ta 

i anspråk så snart en helhetslösning för hantering av dagvatten finns.  

Vid en ny- och omorganisation där områden omvandlas och får en ny 

inriktning kan hyresnivåerna och markpriserna att stiga och därmed ”putta ut” 

mindre verksamheter. Det är därför viktigt att ha ett ”utbud” av flera olika 

områden, där olika typer av företag har möjlighet och nytta av att etablera sig 

inom kommunen så man inte riskerar att tappa redan etablerade delar av 

näringslivet.  
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7.6.2 Intressanta nya områden 

En översiktlig bedömning av lämplig placering av nya, och eventuellt mer 

storskaliga, verksamhetsområden i Nynäshamns kommun har gjorts inom 

uppdraget. Till grund för bedömningen ligger enklare antaganden om 

infrastruktur, verksamhetsområdenas behov och kommunens 

markägoförhållanden.  

Närhet till goda kommunikationer väntas vara en konkurrensfördel och 

förutsättning för etablering av större verksamhetsområden och när framtida 

infrastrukturändringar (anläggande av den nyligen beslutade 

Södertörnsleden) genomförts kommer väg 73 bli den självklara kontakten 

med omvärlden för transporter till och från hamnen Stockholm Norvik och 

sannolikt även logistik- och företagsparken.  

Området på båda sidor om väg 73:s sträckning mellan Nynäshamn och 

Ösmo ingår i vattenskyddsområde. Här ställs högre krav på dagvattenrening 

och vissa typer verksamheter är olämpliga inom området. Exempelvis är 

hantering av petroleumprodukter, kemikalier m.m. inte tillåtet. 

Skyddsföreskrifterna fastställs med stöd av miljöbalken och finns att tillgå via 

Nynäshamns kommun.  

Av hänsyn till vattenskyddsområden är områdena kring 73:ans sträckning 

norr om Ösmo bättre lämpade för lokalisering av större 

verksamhetsområden. Denna del av vägsträckningen går också parallellt 

med Nynäsbanan vilket på sikt kan vara en tillgång för ett utökat nyttjande av 

järnvägen. Det bedöms också vara en förenklande omständighet att, 

åtminstone initialt, fokusera sökandet efter lämpliga ytor för 

verksamhetsområden till kommunalägd mark (ungefärligt område markeras i 

karta 5). 

Med dessa antaganden har uteslutningsmetoden styrt fokus till kommunens 

norra del. Fortsatta och fördjupade utredningar i sökandet efter lämpliga ytor 

för etablering av nya verksamhetsområden kan därför lämpligen inledas där. 
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Karta 5. Område inom vilket det är lämpligt att gå vidare med fördjupade 
utredningsarbeten i sökandet efter lämpliga ytor för nya verksamhetsområden. 

7.6.3 Hitta mark för nya områden 

För att ha god beredskap för en oviss men önskad näringslivsutveckling bör 

kommunen också ta ett steg vidare och identifiera och förbereda idag icke-

planlagd mark för verksamhetsexpansion. 

För att identifiera sådana platser bör Nynäshamns kommun gå vidare och 

genomföra mer djupgående inventering och analys än vad som varit möjligt 

att inom ramen för detta uppdrag. Ett sådant framtida fördjupat arbete 

baserat på denna rapport som underlag kan bestå i: 

 Skrivbordsinventering, med en utökad genomgång av nationella, 

regionala och lokala krav, riktlinjer och förutsättningar. 

 Kartanalyser och genomgång av risker, markens förutsättningar (ex. 

infrastruktur, bebyggelse, risker, jordbruksmark mm) 

 Markägostruktur och åtkomst till mark  

 Behovsanalys; vilken typ av områden vill Nynäshamn kunna erbjuda.  

 Tidig och väl genomfört förankringsarbete och dialog. Lokaliserings- 

och genomförandefrågor bör identifieras och förankras i ett 

förvaltningsövergripande samarbete inom kommunen. Dialog och 

nära samverkan med andra viktiga aktörer, så som näringslivet, 

markägare och andra berörda. 



 
 

 

 
Nynäshamn - nuläge och vägar framåt  • Slutrapport | 33 

7.7 VAD BÖR KOMMUNEN GÖRA FÖR ATT 
FÖRBEREDA SIG? 

Det finns flera saker kommunen kan göra för att förbereda sig när det gäller 

markfrågan. I denna rapport föreslås tre delar där den första är inventering 

av dagens markområden följt av markberedskap och planberedskap.  

7.7.1 Inventering av markområdena  

Nynäshamn bör inleda ett arbete med att mer i ingående och i detalj söka 

efter möjligheter att utöka dagens verksamhetsområden samt påbörja ett 

övergripande planeringsarbete med mål att hitta lokalisering för ytterligare 

verksamhetsområden. Dagvattenlösning för området i Vansta bör göras. 

I Nynäshamn finns tydliga riktlinjer i översiktliga planer som anger den 

politiska viljan när det gäller verksamhetslokaliering. Mot bakgrund av dessa 

är det möjligt att redan tidigt påbörja ett resonemang om vilken utveckling 

som önskas och behövs. 

Arbetet med detta och med genomförandet av markplaneringen bör ske i ett 

aktivt och gott förvaltningsövergripande samarbete i kommunen samt i 

samverkan mellan kommunen, näringslivet och relevanta lokala intressenter. 

Därför är det positivt att kommunen nu påbörjat arbetet med att ta fram en 

övergripande strategi för hur företagsintressen ska kunna bemötas, och 

arbetar med att tydliggöra hur kommunen vill fördela mark till olika 

intressenter inför uppförande av ny bebyggelse och verksamhet 

(markanvisning). Även detta arbete bör ske överskridande över kommunens 

förvaltningsgränser för bästa förankring vilket kan påskynda processen i ett 

senare läge.  

7.7.2 Markberedskap – köpa upp mer mark 

Markägoförhållandena i kommunen påverkar möjligheterna att etablera nya 

verksamhetsområden på kort och på lång sikt. Där kommunen är markägare 

finns rådighet att påbörja planarbete och förbereda marken för verksamheter. 

Där finns också möjlighet att i tidigare skeden styra vad kommunen vill göra 

med marken. 

 

Figur 1. Schematisk bild över processen när kommunen äger marken 

 

Genom att själva äga mark och kunna erbjuda byggbar mark, har kommunen 

en större strategisk möjlighet att bedriva hållbar samhällsplanering och bättre 

ta till vara goda idéer som utomstående aktörer för fram.  

Idé Rådighet Utförande
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För områden som kommunen identifierar som strategiskt viktiga för fortsatt 

utbyggnad av exempelvis verksamhetsområden finns anledning att se över 

möjligheten att förvärva mark eller hitta samarbetslösningar med 

fastighetsägare. Vid ett sådant läge bör man ta med i beaktande att en 

sådan process vanligtvis tar betydligt mer tid.  

 

Figur 2. Schematisk bild över processen när kommunen ej äger marken 

 

Ju tidigare kommunen kan agera för att förvärva ny mark i intressanta lägen 

och tidigt utveckla en god och kontinuerlig kontakt med markägare för att 

hitta formerna för utveckling av dessa lägen, desto bättre. Kommunen bör 

anta ett proaktivt angreppssätt.  

7.7.3 Planberedskap och marknadsföring  

När platser för lokalisering identifieras och det finns åtkomst till marken är 

detaljplaneläggning nästa steg för att förbereda för byggnation.  

Här finns alternativet att vänta tills en eller flera intressenter visar intresse 

och initierar en planprocess. En sådan detaljplan tas fram i ett nära 

samarbete mellan kommunen och exploatören och planarbetet kan 

formuleras kring en faktisk idé. Detta innebär att den färdiga planen är 

”skräddarsydd” efter exploatörens behov. Nackdelen är att det ger en längre 

väntetid från idé tills det är möjligt för exploatören att ”sätta spaden i 

marken”. 

Det andra alternativet är att kommunen initierar och tar fram en detaljplan 

som erbjuder byggklar mark för kommande etableringsbehov. I detta fall 

baseras planutformningen på en uppskattning av den framtida intressentens 

behov och önskemål. Detaljplaner som upprättas i tidigt skede, utan att det 

finns en faktisk intressent som dialogpart, måste därför utformas mycket 

flexibelt för att vara en tillgång, snarare än ett hinder, den dag en intresserad 

verksamhetsutövare dyker upp. Viktigt att ha med i åtanke är att kommunen 

bör säkerställa tillgång till olika typer av tomter, för olika verksamheter, olika 

”plånböcker” och behov. 

I detta ligger även behov av strategisk marknadsföring och att kommunen 

ska anta ett proaktivt arbete utåt med relevanta aktörer. Det kan handla om 

att i tidiga skeden diskutera markförvärv, samverkan med markägare, allt 

med syftet att tänka och kunna planera långsiktigt. Dock bör kommunen 

innan den utåtriktade verksamheten påbörjas tillse att det interna arbetet är 

färdigt så att visionen om vilka typer av verksamheter kommunen önskar 

attrahera och genom dialog och planering locka och erbjuda dem goda 

möjligheter. Detta kan innebära att kommunen behöver initiera ett 

Idé Ej Rådighet Planering
Samverkan med 
fastighetsägare

Utförande
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förankringsarbete och processarbete inom kommunen mellan 

förvaltningarna. I ett senare läge ingår det att kommunen har en tydlig 

förmedling och försäljning av mark. Många kommuner har sammanställt 

material kring befintliga tomter som presenteras via hemsida och här kan det 

finnas inspiration att hämta.  

7.8 VÄGEN FRAMÅT 

Det är många olika faktorer som spelar in vid lokalisering av verksamheter. 

För många näringar och företag finns många fördelar med att hålla till i 

närheten av företag med liknande behov och förutsättningar. För flera aktörer 

finns också stora vinster, både ur hållbarhetsperspektiv och strikt 

ekonomiskt, med samlokalisering kring de stora infrastruktursatsningar som 

krävs. Kommunen vill kunna tillgodose näringslivets behov men måste  

samtidigt förhålla sig till lagar, lokala förutsättningar och sitt uppdrag att se till 

helheten i kommunen vilket kan sätta andra ramar för markpolitiken.  

Nynäshamn har några utpekade områden för fortsatt verksamhetsutveckling. 

Utöver dessa kan helt nya områden behövas för de verksamheter som kan 

komma att visa intresse av att etablera sig i Nynäshamn som en direkt eller 

indirekt följd av anläggandet av Stockholm Norviks hamn och logistik- och 

företagsparken. Frågor som dyker upp i detta arbete kan handla om Var är 

det från kommunens synvinkel önskvärt att dessa områden ligger? Och hur 

ska kommunen på bästa sätt skapa förutsättningar att etablera sig i 

Nynäshamns kommun? Detta är stora frågor som inte ryms inom ramen för 

detta uppdrag, men de är viktiga att ha med sig i det framtida arbetet.  

För att finna svar på frågorna av typen ovan och skapa en beredskap krävs 

att kommunen är ”sampratad” även över förvaltningsgränser så att 

kommunen är enad och tydlig i sin kommunikation internt och externt. Därför 

föreslås att Nynäshamns kommun inleder ett fördjupat analysarbete för att 

hantera dessa frågor som ligger i gränslandet mellan fysisk planering och 

näringslivsutveckling. De är frågor som hänger tätt samman, och 

investeringen hamnen Stockholm Norvik samt logistik- och företagsparken 

belyser detta med all tydlighet. Ett sådant analysarbete bör ske i samverkan 

mellan berörda aktörer och med god kunskap om de lokala förutsättningarna. 

 Fördjupad markanalys – identifiera faktiska ytor och lämpliga platser 

för nya verksamhetsområden 

 Behovsbedömning – vilka typer av områden (storlek, typ av 

verksamhet, verksamheternas viktigaste behov osv) som bör 

förberedas 

 Internt arbete inom kommun med fokus på processen. Syftar till att 

skapa bättre förutsättningar för samsyn, hålla samman, stötta i 

arbetet med dialog och samverkan förvaltningar emellan  

 Kommunen som aktiv part i dialog och samverkan mellan näringsliv, 

kommun och markägare för att hitta arbetsformer för fortsatt lyckad 

samhandling 
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7.9 SAMMANFATTNING NYNÄSHAMNS 
VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Som en följdeffekt av hamnetableringen i Norvik och logistik- och 

företagsparken väntas ett ökat intresse för verksamhetsetablering eller 

expansion av befintligt näringsliv i Nynäshamns kommun. När sådana 

förfrågningar kommer vill kommunen vara redo att erbjuda tillgänglig och 

lämplig mark för dessa verksamheter. 

Det finns idag åtta planlagda verksamhetsområden i Nynäshamns kommun – 

Sunnerby, Vansta och Älby i Ösmo, Stora Vika, Kalvö, Hammarhagen och 

Rappsta samt den planerade logistik- och företagsparken i anslutning till 

Stockholm Norvik. Enligt gällande detaljplaner och de riktlinjer som 

formulerats i kommunens övergripande strategiska planer, finns plats för 

ytterligare verksamheter att etablera sig i kommunen.  

Inom det verksamhetsområde som byggs i anslutning till hamnanläggningen 

i Norvik finns stora ytor planlagd mark för verksamheter. I Kalvö pågår 

arbetet med att möjliggöra en utökning av området med fler tomter för 

verksamheter. I Vansta finns ytor att ta i anspråk så snart en lösning för 

dagvattenhantering ordnats. Även inom Hammarhagen, Sunnerby och Stora 

Vika finns ytor möjliga för viss småskalig förtätning. Intressant att notera är 

att i merparten av dessa verksamhetsområden förespråkas småskalig 

verksamhet, vilket begränsar vilka som kan finna tomterna intressanta. Vi 

kommer få skäl att återkomma till detta i intervjukapitlet 9.  

I de strategiska planer som tagits fram för Nynäshamns kommun konstateras 

att förtätning och effektivisering av redan befintliga områden är att föredra ur 

hållbarhets- och effektivitets synpunkt. I dessa sägs inget om att ta jungfrulig 

mark i anspråk eller hur detta ska göras. Om expansionstrycket bedöms bli 

så stort att ytterligare områden ska tillskapas kommer fördjupade studier av 

nationella, regionala och lokala förutsättningar att krävas.   

För att vara redo när behovet av nya verksamhetsområden i kommunens 

uppstår kan det vara lämpligt att påbörja ett sådant fördjupningsarbete tidigt. 

Om kommunen har en genomtänkt strategi för var nya och hur nya 

verksamhetsområden bör etableras och har förvärvat marken, eller genom 

goda relationer med markägare skapat förutsättning för en sådan utveckling, 

finns möjlighet att agera snabbare och mer tillmötesgående den dag 

etableringsintressenter hör av sig.  

Punkter som bör ingå i ett fördjupningsarbete: 

 Fördjupad markanalys – identifiera faktiska ytor och lämpliga 

platser för nya verksamhetsområden 

 Behovsbedömning – vilka typer av områden (storlek, typ av 

verksamhet, verksamheternas viktigaste behov osv) som bör 

förberedas 

 Internt arbete inom kommun med fokus på processen. Syftar 

till att skapa bättre förutsättningar för att skapa samsyn, hålla 

samman, stötta i arbetet med dialog och samverkan 

förvaltningar emellan  

 Kommunen som aktiv part i att skapa dialog och samverkan 

mellan näringsliv, kommun och markägare för att hitta 

arbetsformer för fortsatt lyckad samverkan  
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8 SCENARIOSTUDIE OCH 
SAMHÄLLSEKONOMISKA 
EFFEKTER 

Scenarioanalys handlar i grunden om att på ett systematiskt sätt analysera 

och gestalta olika utfall av osäkra framtider inom ett specifikt, avgränsat 

område. Som verktyg är det ett effektivt instrument för att skapa insikt och 

kunskap om framtiden. Scenarier kan användas både för att skapa nya 

möjligheter liksom för att säkerställa att man vet vilka hotbilder som väntar 

runt hörnet. De är också nyttiga för att användas som bas för en gemensam 

förståelse för vilka strategiska alternativ en organisation kan stå inför. I 

denna rapport används scenarioanalys för att skapa en initial förståelse för 

vilka lokala och regionala effekter investeringen av Stockholm Norvik och 

logistik- och företagsparken kan föra med sig. I detta avsnitt är det således 

effekter av hamnen Stockholm Norvik, som beräknas ta emot första fartyget 

år 2020, samt logistik- och företagsparken som beräknas vara i full drift 2030 

som belyses.  

8.1 RAPS SOM METOD 

För beräkningarna i denna rapport har modellverktyget Raps använts. Raps 

(Regionalt analys- och prognossystem) är ett verktyg som används för att 

göra olika typer av prognoser och analyser av bland annat befolkning, 

arbetsmarknad och ekonomi för kommuner, delregioner eller län.  

Rapsmodellen bygger i grunden på s.k. input-outputtabeller, som beskriver 

varuflöden mellan alla olika sektorer i ekonomin. Detta gör att man på ett 

detaljerat sätt kan analysera hur förändringar i en bransch påverkar andra 

branscher. Input-output-tabellerna grundar sig på Statistiska centralbyråns 

Nationalräkenskaper.  

Det Rapsanalysen kan visa på är två typer av effekter; direkta och indirekta. 

De så kallade direkta effekter visar på effekterna av antalet sysselsatta en 

hamn eller en logistik- och företagspark förväntas skapa. Men det Raps 

också gör är att visa på så kallade indirekta effekter. Indirekta effekter är 

exempelvis påverkan på sysselsättning i kringliggande branscher såsom 

underentreprenörer, varuleveranser och tjänster direkt kopplade till den 

aktuella branschen inom vilken investeringen sker. Indirekta effekter 

inkluderar även så kallade inducerade effekter, vilket innebär förändringar i 

storleken på hela ekonomin där förändrade inkomster påverkar konsumtion 

och efterfrågan generellt. De indirekta och inducerade effekterna 

modellberäknas samlat och kan inte särredovisas i Raps. 

I praktiken genomförs modellberäkningarna genom att ett så kallat 

basscenario skapas. Basscenariot är en prognos för regionens utveckling 

givet att inget särskilt inträffar, i detta fall en framtid utan hamnen Stockholm 

Norvik och logistik- och företagsparken. Med detta basscenario som grund 

skapas därefter alternativa scenarier där särskilda händelser i ekonomin 

läggs in. I detta fall modelleras Stockholm Norviks hamn och den 

intilliggande logistik- och företagsparken som sådana händelser. Det man 

gör i Raps är att lägga in förväntade effekter på sysselsättning i vissa 
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relevanta branscher, varefter de ekonomiska spridningseffekterna beräknas 

av Rapsmodellen.  

Beräkningarna genomförs på två olika geografiska nivåer, en kommunal och 

en regional nivå. Större delen av de ekonomiska effekterna antas uppstå på 

plats kring själva hamnen i Norvik och logistik- och företagsparken . Därför 

görs en analys på enbart Nynäshamns kommun. För att även få med de 

större regionala spridningseffekterna, görs en analys på hela Södertörn som 

en sammanslagen geografisk enhet. Södertörn omfattar kommunerna 

Södertälje, Botkyrka, Haninge, Huddinge, Tyresö, Salem, Nykvarn och 

Nynäshamn. Resultatet för Nynäshamns kommun subtraheras sedan från 

Södertörnsresultatet, för att erhålla effekterna som beräknas uppstå enbart i 

övriga delar av regionen.  

Rapsberäkningarna bygger på statistik och i sammanhanget är det värt att 

kommentera de begränsningar detta kan innebära. De indirekta effekterna 

som beräknas bygger på statistik inhämtad från SCB och i all hantering av 

statistik finns det viss försening. De siffror som Raps bygger sin beräkning på 

är alltså något år gammal. Detta innebär att osedvanligt stora förändringar i 

sysselsättning som skett i en region under det senaste året inte tas hänsyn i 

beräknandet av basscenariot, det vill säga det beräknade utgångsläget. I 

detta fall bedöms detta dock inte påverka resultatet i någon större 

omfattning. Det som påverkar är snarare datan som antas, det vill säga den 

antagna ökningen av antalet sysselsatta som förs in i modellen.  

För en fullständig analys av arbetsmarknadseffekterna skulle även den 

arbetskraft som åtgår för själva bygget av Stockholm Norviks hamn samt 

logistik- och företagsparken medräknas. Det har i detta läge dock inte varit 

möjligt att göra uppskattningar av antalet sysselsatta, varför den delen uteblir 

i denna rapport.  

8.1.1 Scenariokonstruktion 

För att kunna göra en trovärdig analys av de samhällsekonomiska 

spridningseffekterna, krävs att de antaganden som görs kring den 

tillkommande sysselsättningen är välgrundade. Bedömningen av hur många 

som kommer att arbeta i hamnen – och i ännu större utsträckning logistik- 

och företagsparken – är inte helt entydig. Därför görs analysen i form av två 

scenarier, ett högt och ett lågt, med olika stora antaganden kring 

sysselsättningen. Dessa två scenarier kan antas utgöra ett högsta respektive 

lägsta utfall och bildar därigenom ett spann inom vilket den faktiska 

utvecklingen troligen hamnar. Samtliga siffrorna för analysen har tagits fram 

tillsammans med eller förankrats med Nynäshamns kommun innan analysen 

genomfördes.  

8.1.2 Indata till modellberäkningar 

Tabellen nedan redovisar vilka antaganden som gjorts gällande direkta 

effekter av hamnen Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken sett 

över tid. De effekter som avses är förändring av antalet sysselsatta i hamnen 

respektive logistik- och företagsparken, vilka i sin tur utgör grunden för 

analysen av de större ekonomiska spridningseffekterna. För varje år 

redovisas ett lågt och ett högt scenario. De antaganden som gjorts gällande 

tid är att hamnen antas ta emot första fartyget år 2020, medan logistik- och 
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företagsparken antas fortsätta utvecklas åtminstone fram till år 2030. Dessa 

antaganden har förankrats med Nynäshamns kommun. 

  

 
Låg 

 
Hög 

År Hamnen 

Logistik och 

företags-

parken 
 
Hamnen 

Logistik- och 

företags- 

parken 

2018 20 100 
 

30 300 

2019 100 150 
 

145 450 

2020 200 200 
 

290 600 

2021 200 250 
 

290 750 

2022 200 300 
 

290 900 

2023 200 350 
 

290 1050 

2024 200 400 
 

290 1200 

2025 200 450 
 

290 1350 

2026 200 500 
 

290 1500 

2027 200 600 
 

290 1800 

2028 200 700 
 

290 2100 

2029 200 800 
 

290 2400 

2030 200 900 
 

290 2700 

2031 200 1000 
 

290 3000 

2032 200 1000 
 

290 3000 

2033 200 1000 
 

290 3000 

2034 200 1000 
 

290 3000 

2035 200 1000 
 

290 3000 

2036 200 1000 
 

290 3000 

2037 200 1000 
 

290 3000 

2038 200 1000 
 

290 3000 

2039 200 1000 
 

290 3000 

2040 200 1000 
 

290 3000 
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Ökningen i antalet sysselsatta placeras inom relevant bransch enligt Raps 

egen näringsgrensindelning. För hamnen avser detta gruppen ”Resebyråer, 

speditörer”, där hamnverksamhet ingår. Eftersom det ännu är okänt exakt 

vilka företag som kommer att etablera sig i logistik- och företagsparken, har 

en schablonmässig fördelning på relevanta näringsgrenar tillämpats, enligt 

tabell nedan.  

Branschaggregat Procentandel 

Järnvägsföretag 10% 

Övriga 

landtransportföretag 20% 

Rederier 10% 

Resebyråer, 

speditörer 30% 

Företagsservicefirmor 30% 

 

I scenariokonstruktionen ingår även antaganden om hur de nya 

verksamheterna försörjs med arbetskraft. Beräkningen utgår från befintliga 

pendlingsandelar för Nynäshamns kommun. Antalet inflyttare till regionen i 

respektive scenario har beräknats genom ett generellt antagande om att den 

uppgår till 30 procent av den sysselsättning som inte tillgodoses genom 

inpendling. Den övriga delen av arbetskraftsbehovet antas tillgodoses genom 

ökat arbetskraftsdeltagande och minskad arbetslöshet i regionen.  

Baserat på indata presenteras nedan resultatet av vilka effekter Stockholm 

Norvik och logistik- och företagsparken kan få över tid i ett låg och hög 

scenario. Det som redovisas i avsnittet nedan är tillkommande effekter – det 

vill säga vad tillför Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken till 

Nynäshamns basscenario.   

8.2 EFFEKTER PÅ SYSSELSÄTTNING 

Beräkningarna i Raps-modellen med indata enligt ovan, ger upphov till en 

total tillkommande sysselsättning, bestående både av de antagna direkta 

sysselsättningseffekterna och av de indirekta spridningseffekterna i 

ekonomin. Med tillkommande sysselsättning menas alltså antal sysselsatta 

som tillkommer kommunens totala antal sysselsatta enbart tack vare 

hamnen Stockholm Norvik och logistik- och företagsparkens direkta och 

indirekta effekter. Den totala tillkommande sysselsättningen i hela 

Södertörnsregionen av Stockholm Norviks hamn samt logistik- och 

företagsparken framgår av diagram 5 nedan. 
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Diagram 5. Total tillkommande sysselsättning i Södertörn 2018-2040 i båda 

scenarierna 

 

År 2020 antas första fartyget anlöpa hamnen Stockholm Norvik och antalet 

sysselsatta beräknas öka årligen i snabb takt. Etableringen av logistik- och 

företagsparken beräknas pågå i ytterligare tio år. Från år 2031 tillkommer 

därför inga ytterligare arbetstillfällen, utan trenden beräknas vara oförändrad. 

 

Högscenariot, som kan sägas vara den övre gränsen för det spann inom 

vilket den faktiska utvecklingen troligen infaller, ger en tillkommande 

sysselsättningsökning från 2031 på drygt 4400 sysselsatta i hela 

Södertörnsregionen. Lågscenariot, som utgör den nedre gränsen, implicerar 

istället att sysselsättningen från år 2031 som lägst beräknas öka med 

omkring 1600 personer enbart tack vare Stockholm Norvik och logistik- och 

företagsparken. Det genomsnittliga värdet mellan hög- och lågscenariot 

beräknas vara omkring 3000 sysselsatta som tillkommande till kommunens 

övriga sysselsatta. 

Tillskottet i antalet sysselsatta i relativa termer motsvarar ett tillskott på ca 

1,6 procent till den totala sysselsättningen i Södertörnsregionen, från år 

2031. Högscenariot skulle innebära ett tillskott på 2,4 procent och i 

lågscenariots nedre gräns motsvarar det ett tillskott på 0,9 procent. 

3000 sysselsatta – 

så många beräknas 

Stockholm Norvik 

och logistik- och 

företagsparken 

bidra med till 

befintlig 

arbetsmarknad 
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När det gäller geografisk fördelning av arbetstillfällena som uppstår är det i 

Nynäshamns kommun som huvuddelen av sysselsättningseffekterna 

beräknas uppstå. För hela Södertörnsregionen utgör tillskottet alltså ett 

relativt marginellt tillskott till hela arbetsmarknaden. Men för Nynäshamn – 

som 2014 står för endast 4,4 procent av regionens samtliga sysselsatta – blir 

de relativa effekterna av tillskottet betydligt större. 

I diagram 6 jämförs den totala beräknade sysselsättningen i Nynäshamns 

kommun enligt låg- och högscenarierna med utvecklingen enligt 

basalternativet, där Stockholm Norviks hamn och logistik- och 

företagsparken inte antas ha byggts alls.  

Utan byggprojekten antas sysselsättningsutvecklingen i kommunen ha ökat i 

måttlig takt, från ca 7700 sysselsatta år 2018 till strax över 9000 år 2040. 

Tillskottet i sysselsättning som Stockholm Norvik och logistik- och 

företagsparken utgör beräknas dock innebära att antalet totala jobb i 

kommunen år 2040 skulle uppgå till mellan 10700 och 13400, med ett 

genomsnitt på strax över 12000. 

Tillskottet i sysselsättning till kommunen från Stockholm Norvik och logistik- 

och företagsparken beräknas till mellan 18 och 49 procent, och skulle 

därmed utgöra en betydande utvidgning av arbetsmarknadens storlek i 

kommunen. 

 

Diagram 6. Total sysselsättning i Nynäshamns kommun 2018-2040 i båda 

scenarierna samt basscenariot 

 

I diagrammet ovan ingår endast de jobb som är lokaliserade i kommunen. 

Detta genom dels de direkt sysselsatta i hamnen och logistik- och 

företagsparken, dels de indirekta effekter i kommunen som uppstår genom 

produktionssambanden i ekonomin. Till detta tillkommer regionala effekter 

eller de indirekta effekter som uppstår i övriga kommuner i Södertörn. 
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De indirekta effekterna som uppstår när sysselsättning tillkommer inom en 

specifik del av arbetsmarknaden är av två huvudsakliga typer. Den första 

typen är effekter som uppstår genom en ökad efterfrågan på insatsvaror och 

underleverantörer. Den andra typen är så kallade inducerade effekter som 

uppstår när fler blir sysselsatta och de samlade löneinkomsterna därmed 

ökar, vilket ökar efterfrågan på direktkonsumtion av varor och tjänster. Vid 

ökad inflyttning ökar även efterfrågan på offentlig service. 

Dessa båda typer av indirekta effekter kan inte särskiljas modellmässig i 

Raps-verktyget, utan redovisas samlat. Däremot fördelas de indirekta 

effekterna på de jobb som uppstår i Nynäshamns kommun och de som 

uppstår i övriga Södertörn.  

Som framgår av diagram 7, så utgörs huvuddelen av 

sysselsättningstillskottet av den direkta effekten, dvs. de som är direkt 

sysselsatta i själva hamnen eller i logistik- och företagsparken. Av de 

indirekta effekterna uppstår de flesta i Nynäshamns kommun och endast en 

mindre del i övriga kommuner i Södertörn. 

Sysselsättningseffekterna kan även mätas med hjälp av en så kallad 

sysselsättningsmultiplikator. Denna visar hur många jobb som tillkommer i 

bakomliggande underleverantörsled för varje jobb som skapas i direkt effekt 

till följd av utvecklingen av Norvik. Det vill säga hur många ytterligare jobb ett 

jobb i hamnen Stockholm Norvik eller logistik- och företagsparken skapar. 

Hamnen Stockholm 

Norvik och logistik- 

och företagsparken 

innebär en betydande 

utvidgning av 

arbetsmarknaden, 

framförallt i 

Nynäshamn 

 

Utöver hamnen 

väntas de flesta 

jobb uppstå inom 

transporter och 

företagstjänster 
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Genom att sätta de indirekta sysselsättningseffekterna i relation till de direkta 

sysselsättningseffekterna kan en sysselsättningsmultiplikator beräknas för 

utvecklingen av Norvik. Sysselsättningsmultiplikatorn uttrycker kvoten mellan 

total effekt (direkt och indirekt) och direkt effekt. 

Multiplikatorn för år 2031, vid full utbyggnad av logistik- och företagsparken, 

är i lågscenariot 1,37 och i högscenariot 1,35. Det innebär att för varje 

arbetstillfälle som skapas i hamnen eller logistik- och företagsparken, så 

uppstår ytterligare 0,37 respektive 0,35 jobb som en indirekt följd. 

Sysselsättnings-multiplikatorerna är ungefär i nivå med motsvarande 

analyser från andra näringslivsexpansioner. 

Diagram 7. Tillkommande sysselsättning per scenario, fördelat på direkta och 

indirekta effekter, år 2020 och 2035 

 

 

 

 

 

 

 

e direkta sysselsättningseffekter som uppstår i scenarierna kan helt hänföras  

De direkta sysselsättningseffekter som uppstår i scenarierna kan helt 

hänföras till själva hamnen och de företag som antas etableras i logistik- och 

företagsparken. Därutöver uppstår de indirekta effekterna genom 

spridningsmekanismer. De indirekta effekterna fördelas på de branscher som 

levererar insatsvaror till den ökade produktionen som de direkta 

sysselsättningstillfällena ger upphov till. I diagram 8 redovisas i vilka 

branschaggregat de indirekta effekterna uppstår. 
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Diagram 8. Indirekta sysselsättningseffekter per bransch och scenario, år 2031 

 

Som framgår av diagrammet är det främst inom branscherna transport och 

kommunikation, samt företagstjänster som de indirekta effekterna uppstår. 

Det är med andra ord från dessa branscher som huvuddelen av insatsvaror 

och –tjänster levereras till hamnverksamheten och logistik- och 

företagsparken. 

Efterfrågan på offentliga tjänster (vård, skola, omsorg m.m.) ökar också, 

vilket huvudsakligen är en följd av den inflyttning som antas uppstå för att 

tillgodose behovet av ytterligare arbetskraft. 

Även byggindustrin förväntas öka relativt mycket genom de indirekta 

effekterna. Denna ökning förklaras av att branschen levererar tjänster till de 

direkt sysselsatta branscherna kombinerat med det ökade behovet av 

bostadsbyggande som uppstår när fler personer antas flytta in i kommunen. 

Diagrammet visar även en ökning inom hotell och restaurang samt handel. 

Dessa effekter är till största delen ett resultat av de så kallade inducerade 

effekterna, dvs. att den samlade löneinkomsten i regionen ökar och 

efterfrågan på direktkonsumerade tjänster därmed också ökar. 

Det finns vissa skillnader i hur de indirekta effekterna fördelas på 

Nynäshamn och övriga Södertörn. Främst ser man skillnaden i att 

företagstjänsterna till huvuddelen är lokaliserade till kommunen, medan 

ökningen inom transport och kommunikation är mer jämnt fördelad över hela 

regionen. 
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8.3 REGIONALEKONOMISKA EFFEKTER 

 

Förutom att mäta effekterna av utvecklingen av Norvik genom tillkommande 

antal sysselsatta, kan tillväxten mätas genom tillskottet till 

Bruttoregionprodukt (BRP), dvs. värdet av de varor och tjänster som 

produceras i regionen respektive år.  

Liksom för sysselsättningseffekterna kan BRP-måttet delas upp i direkta och 

indirekta effekter. De direkta effekterna motsvarar värdet av den verksamhet 

som bedrivs i hamnen samt i logistik- och företagsparken. De indirekta 

effekterna motsvarar värdet på de insatsvaror och tjänster som alla 

underleverantörer producerar, samt värdet på det generella tillskottet i 

ekonomin som uppstår då inkomsterna totalt sett ökar i regionen och 

konsumtionen av varor, tjänster och offentlig service ökar. 

  

 

Bruttoregionprodukt som statistiskt mått har vissa begränsningar, framför allt 

då det gäller att fördela företags resurser om det är lokaliserat i flera olika 

regioner. Detta gör att måttet ibland är vanskligt att använda på små 

geografiska enheter, eftersom det kan bli missvisande. I detta avsnitt 

redovisas därför BRP-tillväxten för hela Södertörn, inte för enbart 

Nynäshamns kommun.  

Som visas i diagram 9, beräknas tillskottet till Bruttoregionprodukt uppgå till 

mellan 3,9 miljarder kr i lågscenariot och 10,5 miljarder kr i högscenariot. Det 

beräknade genomsnittliga tillskottet uppgår därmed till ca 7,2 miljarder kr. 

Fullt utbyggd 

kan hamnen och 

logistik- och 

företagsparken 

ge ett årligt 

tillskott på över 7 

miljarder till 

regionen 
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Diagram 9. Tillskott till BRP i Södertörn, år 2018-2040 per scenario (mkr)

 

Multiplikatoreffekten blir lägre för BRP än för sysselsättning, pga. av att 

produktiviteten skiljer sig åt mellan branscherna. För varje miljon kr i tillskott 

till regionen i direkta effekter, beräknas ytterligare ca 100.000 kr uppstå 

genom indirekta effekter. Med andra ord en multiplikator på 1,10. 

Sett som andel av hela Södertörns BRP, så innebär utvecklingen av Norvik 

ett tillskott på mellan två och fem procent. En försiktig uppskattning för 

Nynäshamns kommun motsvarar en fördubbling av BRP-tillskott i 

högscenariot och en åtminstone fyrtioprocentig tillskottsökning i lågscenariot. 

8.4 BEFOLKNINGSEFFEKTER 

Effekterna på befolkningsutvecklingen i modellberäkningarna utgår i 

huvudsak från de exogena antaganden som görs när scenarierna ställs upp. 

Flyttströmmar uppstår inte dynamiskt i Rapsmodellen till följd av ekonomiska 

antaganden, utan måste modelleras separat. Detta har också gjorts enligt 

vissa specifika antaganden om relationerna mellan pendling och inflyttning 

(se metodavsnittet). Däremot får de befolkningsantaganden som görs 

spridningseffekter genom exempelvis förändringar i antalet nyfödda, vilket 

gör att befolkningen kan förändras utöver strikt antagna indata. I första hand 

är det Nynäshamns kommun som redovisas i detta avsnitt. De effekter som 

redovisas nedan på befolkningen är tillskott till en redan befintlig ökning 

enligt basscenariot. Det vill säga hur många fler som beräknas bo och leva i 

kommunen och regionen som en följd av Stockholm Norvik och logistik- och 

företagsparken.   

I diagram 10 redovisas tillskottet till befolkningen i kommunen enligt de två 

scenarierna, låg och hög. Befolkningstillväxten – dvs. skillnaden mot 

basscenariot där ingen hamnetablering antas göras – ökar fram till år 2030, 

då logistik- och företagsparken har etablerats. Efter detta tillkommer inga 

inflyttare pga. sysselsättningsökningar. Den tillväxt som uppstår efter detta 

beror på ett större födelsenetto, som är en effekt av den totalt sett större 

befolkningen. 
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Diagram 10. Befolkningstillskott i Nynäshamns kommun, år 2018-2040 per scenario 

 

 

Fram till att både hamnen och logistik- och företagsparken är 

färdigetablerade år 2031, beräknas tillskottet till befolkningen uppgå till 

mellan 330 och 910 personer, jämfört med om hamnen Stockholm Norvik 

och logistik- och företagsparken inte etablerats alls. Detta innebär att utöver 

den trendmässigt förväntade befolkningsökningen adderas ytterligare 330 till 

910 personer som ett resultat av investeringen.  

Totalt sett beräknas befolkningen i Södertörn öka mindre än i Nynäshamns 

kommun, eftersom en viss andel av inflyttarna antas komma från andra delar 

av regionen. En stor del av kommunens befolkningsökning är alltså 

omflyttning inom regionen. Skillnaden mellan Södertörn och Nynäshamn 

framgår av  diagram 11. Befolkningstillskottet till Södertörn utgör med andra 

ord bara den andel som flyttar in från andra regioner. 

Diagram 11. Totalt befolkningstillskott år 2040 
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8.5 EFFEKTER PÅ BOSTADSBEHOV 

Med en större befolkning följer också ett utökat behov av bostäder. 

Kommunen förväntas växa befolkningsmässigt i viss takt redan i 

basscenariot, men med den större befolkning som beräknas uppstå i de två 

alternativscenarierna, uppstår behov av ytterligare bostäder, vilket beräknas 

dynamiskt av Raps-modellen. 

 

Fördelningen på småhus respektive lägenheter i flerbostadshus baseras på 

befolkningsstrukturen och det befintliga bostadsbeståndet i kommunen. Givet 

den befolkningsprognos som ligger till grund för Rapsanalysen beräknas ca 

3100 lägenheter och 2600 småhus behöva byggas till år 2040, om inte 

effekterna av Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken räknas med.  

Som framgår av diagram 12, beräknas i lågscenariot knappt 100 ytterligare 

nya bostäder behövas till år 2030 och totalt 120 till år 2040. Bostäderna är 

relativt jämnt fördelade mellan bostadstyperna. Detta innebär att utöver det 

bostadsbyggande som redan ”borde” ske i kommunen tillkommer behovet av 

cirka 225 bostäder som en följd av Stockholm Norvik och logistik- och 

företagsparken.  

I högscenariot beräknas det tillkommande behovet år 2030 uppgå till drygt 

272 bostäder, varav knappt 150 lägenheter och 120 småhus. Ytterligare 

behov tillkommer till år 2040, med totalt 330 bostäder, varav 180 lägenheter 

och 150 småhus. 

Beräkningarna har endast genomförts för Nynäshamns kommun, eftersom 

ingen kommunnedbrytning beräknas för övriga Södertörn. Som framgick av 

avsnittet om befolkningsutveckling, så är även en stor del av inflyttningen 

från andra delar av Södertörn, vilket gör att bostadsbehovet paradoxalt nog 

kan komma att minska i övriga regionen, jämfört med basalternativet där 

Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken inte etableras alls. 
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Diagram 12. Tillkommande bostadsbehov i Nynäshamns kommun, år 2030 och 2040 

per scenario 

 

 

8.6 EFFEKTER AV ÖKAD ATTRAKTIVITET 

Rapsanalysen i den första delen har beräknat de indirekta effekterna i form 

av ökade varu- och tjänsteleveranser som själva hamnverksamheten och 

logistik- och företagsparken genererar. Ett ytterligare lager som kan belysa 

effekterna för Nynäshamns kommun är ökad attraktivitet som hamnen och 

logistik- och företagsparken leder till. Modellmässigt beräknas inga effekter 

av den ökade attraktivitet som kan antas uppstå av hamnen och de därvid 

följande nya företagsetableringar som kan följa. I scenarioanalysens andra 

del görs därför antaganden om vilka helt nya verksamheter som etableras 

och genom ytterligare modellkörningar i Raps analyseras vilka indirekta 

effekter dessa kan generera. 

Det finns inga direkt applicerbara studier som kan ligga till grund för att göra 

antaganden om tillkommande verksamhetsetableringar vid nyanlagda 

hamnar. Istället har utgångspunkten varit en klusteranalys av 

näringslivsstrukturen och utvecklingen i kommunerna med de idag sexton 

största hamnarna i Sverige. 

Kommunerna har grupperats efter likheter i fördelningen av sysselsatta över 

branschaggregat och därmed samlats i fyra kategorier; hamnkommuner 

dominerade av tillverkningsindustri, dominerade av handel, dominerade av 

företagstjänster samt dominerade av en kombination av företagstjänster och 

handel. 

Nynäshamn har en struktur som i allt väsentligt motsvarar gruppen 

kommuner dominerade av en kombination av företagstjänster och handel. 

Därför görs i denna del tre scenarier där näringslivet antas utvecklas mer 

mot vart och ett av de andra grupperna. Indata i modellberäkningarna utgår 

från tillkommande sysselsättning inom det dominerande branschaggregatet 

för respektive scenario.  

Omfattningen på den tillkommande sysselsättningen motsvarar den 

genomsnittliga tillväxten inom hela gruppen av sexton hamnkommuner. 

Enligt modellförutsättningarna beräknas sysselsättningen i Nynäshamns 

kommun öka med i genomsnitt 0,81 procent per år fram till år 2040. Det 

historiska genomsnittet de senaste sexton åren för de andra 
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hamnkommunerna har varit 1,2 procent, vilket i scenarierna antas gälla även 

för Nynäshamn. Differensen i sysselsättning antas uppstå inom det 

dominerande branschaggregatet för respektive scenario.  

Genom den något större årliga tillväxten beräknas sysselsättning bli gradvis 

större år för år för att 2030 bli ca 1000 personer fler. Dessa årliga ökningar 

används därmed som indata till modellkörningen och läggs in som direkt 

effekt i det dominerande branschaggregatet i vart och ett av scenarierna. 

Utifrån detta beräknas sedan i Rapsmodellen de indirekta 

spridningseffekterna. 

De olika scenarierna implicerar alltså att Nynäshamn utvecklas mer åt 

samma håll som vissa andra grupper av hamnkommuner. I scenariot 

”Tillverkningsindustri” antas exempelvis att hamnetableringen i Norvik gör att 

kommunen bli mer attraktiv för industriföretag och mer kommer att likna 

Oxelösund, Södertälje eller Oskarshamn. Scenariot ”Handel” innebär att 

kommunen attraherar mer parti- och detaljhandel och därigenom blir mer lik 

Ystad, Varberg, Trelleborg eller Halmstad. Strukturen för respektive kluster 

och de ingående kommunerna framgår av diagram 13 och tabell 1 nedan. 

 

Diagram 13. Näringslivsstruktur för vart och ett av alternativscenarierna 

 

Tabell 1. Ingående kommuner för respektive kluster 

Kluster "Tillverkning" Oxelösund, Södertälje, Oskarshamn 

Kluster "Tjänster & handel" Helsingborg, Kalmar, Norrköping 

Kluster "Företagstjänster" Sundsvall, Gävle, Umeå, Luleå, Karlskrona, Karlshamn, Piteå 

Kluster "Handel" Halmstad, Ystad, Varberg, Trelleborg 

 

8.7 SYSSELSÄTTNING OCH ÖKAD ATTRAKTIVITET 

Den direkta sysselsättningseffekten, i form av den ökade årliga tillväxttakten, 

antas vara lika stor i alla tre scenarier, fast lokaliserade till olika 

branschaggregat. Däremot kommer de indirekta effekterna att bli olika stora, 

beroende på skillnader i insatsvaruleveransstruktur och regionala 

importkvoter. Ju större behov av insatsvaror en bransch har, och ju större 

andel som köps in i den egna regionen, desto större blir de indirekta 

effekterna.  

  



 
52 | 10244407  • Nynäshamn - nuläge och vägar framåt 

Diagram 14. Direkta och indirekta effekter av ökad attraktivitet per scenario, år 2030 

och 2040    

 

 

Som framgår av diagram 14 ovan, så är de indirekta effekterna störst inom 

scenario ”Tillverkningsindustri”. År 2030, när den direkta 

sysselsättningseffekten beräknas uppgå till ca 570 jobb, tillkommer nära 270 

sysselsatta i indirekta effekter. Av dessa är omkring hälften lokaliserade i 

Nynäshamn och andra hälften i övriga Södertörn. Detta innebär att det blir en 

multiplikatoreffekt på 1,47. År 2040 har den direkta effekten uppnått drygt 

1000 sysselsatta, vilket ger en indirekt effekt på nära 500. 

 

De indirekta effekterna beräknas bli lägre i de andra scenarierna. I 

alternativet ”Företagstjänster” uppgår multiplikatorn till 1,22, dvs. för varje 

jobb som direkt uppstår inom företagstjänstebranschen som en effekt av den 

ökade attraktivitet som utvecklingen av Norvik innebär, uppstår ytterligare 

0,22 jobb genom produktionssamband inom ekonomin.  

Lägst spridningseffekter beräknas uppstå i scenariot ”Handel”, dvs. det 

alternativ där Nynäshamn i större grad får ett näringsliv som liknar bland 

annat Halmstad, Ystad, Varberg och Trelleborg. År 2040, när den direkta 

sysselsättningseffekten uppgår till drygt 1000 jobb, beräknas endast 180 

jobb uppstå genom indirekta effekter. Detta motsvarar en 

sysselsättningsmultiplikator på 1,18. 

  

1200 – 1500 är 

antalet jobb 

som kan 

tillkomma som 

en följd av ökad 

attraktivitet  
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8.7.1 Sysselsättning branschfördelning 

Det föreligger också en hel del skillnader mellan de tre scenarierna vad 

gäller inom vilka branscher de indirekta effekterna uppstår. 

Tillverkningsindustri, tjänster och handel kräver helt olika typer av insatsvaror 

för sin produktion och ger skilda effekter i underleverantörsleden. 

Som framgår av diagram 15, så uppstår det relativt stora effekter inom 

företagstjänster bland alla tre scenarier. I synnerhet för scenariot 

”Tillverkningsindustri” är denna bransch dominerande. Här uppstår också en 

relativt stor andel av de indirekta effekterna utanför Nynäshamns kommun, i 

andra delar av Södertörn, jämfört med scenarierna ”Företagstjänster” och 

”Handel”. I scenariot ”Tillverkningsindustri” uppstår också en relativt stor 

efterfrågan inom partihandeln och bland transport och kommunikationer. 

Den offentligt dominerade branschen vård, skola, omsorg, samt 

byggindustrin, är relativt stora i alla scenarier. Detta är dock främst en effekt 

av den inflyttning som antas i modellberäkningarna, snarare än ökad 

efterfrågan i underleverantörsled utifrån de direkta sysselsättningseffekterna. 

Inom såväl scenariot ”Företagstjänster” som ”Handel” är det därmed inte 

några stora effekter i några branscher förutom de som nämnts ovan. Inom 

”Handel” uppstår en viss ökning inom transport och kommunikation, men i 

övrigt är effekterna små. 

Diagram 15. Indirekta effekter fördelade på branschaggregat per scenario, år 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I både scenarierna ”Företagstjänster” och ”Handel” uppstår generellt en 

större andel av de indirekta effekterna i den egna kommunen. 65 respektive 

62 procent av den indirekta sysselsättningsökningen sker i Nynäshamns 

kommun, medan underleverantörsleden till tillverkningsindustrin i högre grad 

är lokaliserat till andra kommuner. Motsvarande andel i detta scenario är 52 

procent. 

8.8 REGIONALEKONOMISKA EFFEKTER AV ÖKAD 
ATTRAKTIVITET 

Effekterna på regionalekonomin, dvs. tillskottet till Bruttoregionprodukten, 

beräknas på samma sätt som i analysens första del. Även här gäller 

restriktionen att måttet är för osäkert för att redovisas på ett trovärdigt sätt på 

kommunnivå, så endast hela Södertörnsregionens resultat presenteras. 
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Strukturen i fördelningen mellan direkta och indirekta effekter skiljer sig åt en 

hel del mellan de tre scenarierna. Även om utgångspunkten är att antalet 

sysselsatta är lika stora i vart och ett av alternativen, så gör den skilda 

produktiviteten att BRP-tillskottet varierar avsevärt. Inom 

tillverkningsindustrin är förädlingsvärdet per anställd betydligt större än inom 

företagsrelaterade tjänster eller handeln. Den direkta BRP-effekten i scenario 

”Tillverkningsindustri” år 2030 beräknas därmed bli närmare två miljarder kr, 

medan motsvarande effekt i de båda andra scenarierna endast beräknas 

uppgå till en halv miljard vardera. 

Till år 2040 beräknas de dryga tusentalet tillkommande sysselsatta i scenario 

”Tillverkningsindustri” tillföra ekonomin 4,4 miljarder kr, medan tillskottet i de 

övriga scenarierna beräknas uppgå till 1,1 miljarder kr. 

De indirekta effekterna är förhållandevis små, i synnerhet i jämförelse med 

antalet sysselsatta. Multiplikatorn för scenario ”Tillverkningsindustri” är 

endast 1,08, vilket innebär att ett tillskott till BRP på en miljon kr genererar 80 

000 kr i ytterligare indirekta effekter. För scenario ”Handel” är multiplikatorn 

1,11 och för ”Företagstjänster” 1,14.  

Skillnaderna i multiplikatoreffekt beror på insatsvaruleveransstrukturen. För 

huvuddelen av de branscher som är underleverantörer är förädlingsvärdet 

per anställd lågt, vilket ger en lägre effekt på BRP än på antalet sysselsatta. 

Diagram 16. Tillskott till BRP i Södertörn per scenario (mkr) fördelat på direkt och 

indirekt effekt, år 2030 och 2040 

 

8.9 EFFEKTER PÅ BEFOLKNING OCH BOSTÄDER AV 
ÖKAD ATTRAKTIVITET 

Befolkningsutvecklingen i scenarierna som hanterar kommunens ökade 

attraktivitet som etableringsort påverkas av de antaganden som görs om 

inflyttning. Eftersom dessa antaganden är desamma för alla tre alternativa 

scenarier, kommer befolkningsutvecklingen också vara likadan. 

Utgångspunkten är samma som beräkningarna i analysens första del, dvs. 

30 procent av det arbetskraftsbehov som inte försörjs av ökad inpendling, 

tillgodoses genom inflyttning. Genom det större antal födda som en större 

befolkning implicerar, ökar även befolkningen dynamiskt utöver det som 

antas i modellförutsättningarna. 

På samma sätt som i den föregående analysen, beräknas en viss del av 

inflyttningen till Nynäshamn komma från övriga Södertörn, vilket gör att 

befolkningen totalt sett växer mindre i hela Södertörn än vad den gör i 
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Nynäshamn. År 2040 beräknas befolkningstillskottet till följd av den ökade 

attraktiviteten bli drygt 290 personer i Nynäshamn. Det vill säga 290 

personer utöver det som förväntas i basscenariots befolkningsökning. Hela 

Södertörn beräknas få ett ytterligare tillskott på ca 180 personer.  

Detta ger också upphov till ett ökat behov av bostäder i kommunen. Fram till 

år 2030 beräknas ca 50 ytterligare bostäder behövas och till år 2040 

beräknas detta extra behov uppgå till knappt 110 bostäder, med en viss 

övervikt på lägenheter i flerbostadshus. Modellen indikerar alltså att år 2040 

kommer cirka 110 bostäder utöver de bostäder som ”borde” byggas i 

kommunen kommer att behövas.  

Diagram 17. Befolkningstillskott i alternativscenarierna år 2030 och 2040 

 

 

Diagram 18. Ökat bostadsbehov i alternativscenarierna år 2030 och 2040 i 

Nynäshamns kommun 

 

8.10 SAMMANFATTNING SCENARIOSTUDIE 

Vad kan tänkas hända i kommunen och i Södertörnsregionen gällande till 

exempel sysselsättning och befolkning som en följd av hamnen Stockholm 

Norvik och den närliggande logistik- och företagsparken? Ett sätt att ta reda 

på det är genom scenarioanalyser utreda de regionalekonomiska effekterna 

med hjälp av modellverktyget Raps. Raps är ett verktyg som används 

prognoser och scenarier och särskilt avpassat för att analysera 

spridningseffekter i ekonomin vid nyetableringar eller nedläggningar av 

verksamheter. 

Analyserna har genomförts i två huvudsakliga delar. I den första delen görs 

beräkningar för vilka direkta och indirekta effekter på regionalekonomin som 
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verksamheten i själva hamnen och den intilliggande logistik- och 

företagsparken väntas generera. I den andra delen skissas ett antal 

scenarier kring vilka ytterligare företagsetableringar som kan förväntas 

uppstå på grund av den större attraktivitet som hamnen i Norvik och logistik- 

och företagsparken kan komma att innebära. 

Beräkningarna har genomförts på två geografiska nivåer; dels de effekter 

som väntas uppstå i själva Nynäshamns kommun, dels vilka ytterligare 

effekter som kan förväntas i hela Södertörnsregionen. Rapsanalysen visar 

alltså ökningen som tillkommer enbart tack vare hamnen och logistik- och 

företagsparken. Ett tillskott av sysselsatta eller befolkning som kommer som 

tillägg utöver en förväntad tillväxt.  

Bedömningarna av hur många som kommer att arbeta i hamnen samt och 

logistik- och företagsparken är inte helt entydiga. Analysen i den första delen 

har därför gjorts enligt två alternativscenarier – ett högt och ett lågt. I 

lågscenariot förväntas ca 200 personer vara sysselsatta i hamnen vid full 

utbyggnad och ca 1000 personer i logistik- och företagsparken. Motsvarande 

antaganden i högalternativet är 290 respektive 3000 sysselsatta. 

Med rapsmodellen har sedan beräkningar gjorts för att fastställa de indirekta 

spridningseffekterna i ekonomin, vilka adderas till de direkt sysselsatta i 

hamnen och logistik- och företagsparken. Från år 2031 – när utbyggnaden 

väntas vara färdig – beräknas i genomsnitt (medelvärdet mellan hög- och 

lågscenariot) 3000 fler sysselsatta i hela Södertörnsregionen jämfört med om 

hamnen och logistik- och företagsparken inte etablerats. Detta motsvarar ett 

tillskott på 1,6 procent. Tillskottet till regionens ekonomi (bruttoregionprodukt) 

beräknas bli i genomsnitt 7,2 miljarder årligen från år 2031. 

Vid beräkningarna görs också antaganden om hur mycket befolkningstillskott 

som förväntas uppstå när sysselsättningen ökar, eftersom en viss del av 

arbetskraftsbehovet väntas tillgodoses genom inflyttning. Till år 2030 

beräknas i genomsnitt (medelvärdet av hög- och lågscenariot) att ytterligare 

ca 600 personer flytta in till Nynäshamns kommun, jämfört med om hamnen 

och logistik- och företagsparken aldrig etablerats. Detta i sin tur medför ett 

ökat behov av omkring 170 nya bostäder, varav något mer än hälften 

lägenheter i flerbostadshus. Samtliga siffror i analysen är tillkommande, det 

vill säga, utöver det som ändå ”borde” ske i kommunen.  

I analysens andra del beräknas de effekter som förväntas uppstå av den 

ökade attraktivitet som etableringen av hamnen och logistik- och 

företagsparken utgör. Eftersom det är osäkert exakt vilken typ av företag 

som kan tänkas attraheras, fastställs antaganden om indata genom en 

klusteranalys av näringslivsutvecklingen i kommunerna med de idag sexton 

största hamnarna. Tre huvudsakliga utvecklingsinriktningar framträder; 

hamnkommuner dominerade av tillverkningsindustri, företagstjänster 

respektive handel. Den utveckling som beräknas i denna del är alltså 

tillkommande utöver det rapsanalysens första del visade.  

Utvecklingen i regionen enligt scenarier för vart och ett av de tre klustren har 

beräknats. I vart och ett av scenarierna antas den direkta sysselsättningen 

inom respektive bransch vara lika stor. De indirekta spridningseffekterna 

skiljer sig dock åt mellan de olika alternativen. Störst total effekt förväntas 

uppstå i scenariot dominerat av tillverkningsindustri, med en tillkommande 

sysselsättning på 840 jobb år 2030, jämfört med om näringslivet inte skulle 

expandera p.g.a. kommunens ökade attraktivitet i och med utvecklingen av 
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Norvik. Lägst total effekt beräknas uppstå i scenariot med ökad handel, med 

ett tillskott på ytterligare ca 750 jobb. 

Räknat som tillskott till den regionala ekonomin beräknas dock en inriktning 

mot tillverkningsindustri ge avsevärt större effekter än för de övriga 

scenarierna, på grund av industrins högre förädlingsvärde per anställd. 

Effekten i industriscenariot år 2030 beräknas uppgå till ca två miljarder kr, 

medan motsvarande effekt i de båda andra scenarierna uppgår till en halv 

miljard vardera. 

Som en led i ökad attraktivitet kan man se på förväntad 

sysselsättningsökning. Denna ökning antas bli lika stor i de olika 

scenarierna, med en ökning på ca 150 personer i Nynäshamns kommun år 

2030 jämfört med om ingen särskild näringslivsexpansion hade följt av 

hamnen och logistik- och företagsparken. Ser man på bostäder skulle en 

ökad attraktivitet leda till ett behov av ytterligare ca 50 bostäder till år 2030, 

utöver det behov som genereras i basscenariot och av hamnen och logistik- 

och företagsparken.  Dessa extra 50 bostäder fördelas på något fler 

lägenheter i flerbostadshus än småhus. För år 2040 är motsvarande siffra 

110 tillkommande bostäder.   
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9 INTERVJUER NÄRINGSLIV 

Att genomföra intervjuer är ett sätt att förbättra förståelsen av upplevelsen av 

att bedriva näringsverksamhet i en kommun. Man kan se det som ett sätt att 

gå vidare bakom siffrorna i kapitel 5 som beskriver näringslivet i Nynäshamn 

mer generellt. I samråd med kommunen har sammanlagt elva företag 

verksamma i Nynäshamn intervjuats. Dessa elva företag är ett urval av 

företag och medvetet har företag som representerar olika branscher 

inkluderats. I analysen nedan är företagen anonymiserade och benämns 

efter bransch. Att vara anonymiserad underlättar för respondenten att 

uttrycka sig mer fritt under intervjuns gång. Intervjun har genomförts över 

telefon och har haft formen av ett samtal där respondenten har haft möjlighet 

att påverka vad de tycker är viktigt att belysa utifrån ett antal teman (se 

bilaga 2 för intervjufrågor). Samtalen tog 30-60 minuter och genomfördes 

under våren 2017. Samtliga som vi talade med hade någon form av ledande 

ställning inom företaget och flertalet hade många år av erfarenhet från att 

driva just detta företag i Nynäshamn. I tabellen nedan redovisas företagens 

branschtillhörighet och information om antalet anställda och huvudsaklig 

verksamhet.  

Tabell 2. Intervjuade företag  

Företag Om företaget 

Handel 1 Ca 90 anställda, säljer livsmedel mm  

Handel 2 Färre än 5 anställda, säljer 

apoteksprodukter 

Handel 3 Färre än 5 anställda, importerar och säljer 

varor såsom presenter 

Logistik 1 Ca 50 anställda, gör markanläggningar i 

Nynäshamn med omnejd 

Turism 1 Ca 30 anställda, flera funktioner med hotell, 

spa och konferens 

Turism 2 Ca 20 anställda, hotell och konferens 

Turism 3 Ca 20 anställda, flera funktioner med hotell, 

konferens, restaurang 

Tillverkning 1 Ca 300 anställda, raffinaderiverksamhet 

Livsmedel 1 Ca 30 anställda, tillverkar livsmedel åt 

grossister med hela Sverige som marknad 

Livsmedel 2 Ca 20 anställda, tillverkar livsmedel som 

säljs till större livsmedelskedjor 

Livsmedel 3 Ca 15 anställda, tillverkar livsmedel som 

säljs i Sverige 
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9.1 ALLMÄNT OM ATT DRIVA FÖRETAG I 
NYNÄSHAMN 

Företagen som intervjuats pekar alla på att det går bra. Bra, i den meningen 

att de flesta ser att de kan expandera eller fortsätta på den nivån de har idag. 

Sett över tid har i stort sett alla ökat sin verksamhet i termer av omsättning 

och antalet anställda. Det finns även för merparten av företagen en känsla av 

Nynäshamn som hemma och flera kommer från och bor i kommunen. Detta 

skapar för flertalet ovilja att flytta sin verksamhet från kommunen, men 

samtidigt pekar många på nya behov som ställer deras lokalisering inom 

kommunen i nytt ljus.  

 

Innan vi går in på framtida lokaliseringsbehov inleder vi med en mer 

övergripande analys av hur Nynäshamns näringslivsidentitet uppfattas bland 

företagarna.  

9.2 NYNÄSHAMNS NÄRINGSLIVSIDENTITET 

Vi har tidigare i denna rapport sett att Nynäshamn är en kommun med ett 

varierat näringsliv. Företagen som intervjuats i denna studie är allt från stora 

aktörer till mindre företag. Bland de mindre, framförallt inom turismsektorn, 

upplever flera säsongsvariationer. Nynäshamn med sin skärgård och 

koppling till Gotland och Polen är för vissa en plats man framförallt besöker 

på sommaren. Detta påverkar möjligheterna att driva sin verksamhet som 

man önskar sett över hela året, speciellt för de inom turismsektorn. 

[Jag har] suttit med i besöksnäringsgruppen och vi jobbar ju med att lyfta 

orten till en högre nivå och bredda säsongen så att man inte uppfattar Nynäs 

som Juli. Vi har breddat säsongen en aning, så att man kan se Nynäshamn 

som en stad som lever även på hösten och vintern (Turism 1)  

Att näringslivet i kommunen är så pass varierat som det är kan vara en orsak 

till att flera företag upplever kommunen som otydlig i sin näringslivsidentitet 

och sitt varumärke. Nynäshamns näringslivsidentitet riskerar måhända att 

”…en sak som etsat 

sig fast för 

Nynäshamn är en 

utpost till Gotland, 

men vi har så 

mycket mer att 

erbjuda och där 

behöver kommunen 

jobba med sitt 

varumärke” 
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förknippas mer med vad Nynäshamn ligger nära, såsom Gotland och 

Stockholm, snarare än vad kommunen i sig kan erbjuda. 

En sak som jag tycker Nynäshamn borde bli bättre på är sitt varumärke. Det 

vill säga, när man tänker Nynäshamn tänker man utposten till Gotland. Och 

jag menar det är en sak som etsat sig fast för Nynäshamn är en utpost till 

Gotland, men vi har så mycket mer att erbjuda och där behöver kommunen 

jobba med sitt varumärke (Turism 2)  

Handel 3 som arbetar med import av presentartiklar ser Nynäshamns 

näringslivsidentitet som oklar: 

Det är liksom inte som att man säger ”oh där är det bra”… man har ingen 

uppfattning om näringslivet... (Handel 3) 

 

Turism 3 som är verksam ute i skärgården ser dock sin geografi som tydlig 

och att mer kan göras för att lyfta dess kvaliteter.  

Hela Stockholm skärgård har ju en unik produkt, finns ingen annanstans i 

världen, och nu är det rätt tid att välja att marknadsföra (Turism 3) 

Närheten till Stockholm ses som något positivt och framförallt 

infrastruktursatsningar som gör att Stockholm upplevs som närmare. 

Företagen inom turism anser att detta är av stor vikt:  

Vi har fördel av att vår väg byggdes så vi fick mer närhet till Stockholm…Vi 

får ju kapa Stockholm vid Globen, för ska man igenom stan är det längre hit 

och det blir mindre attraktivt att köra hit (Turism 1) 

9.3 LOKALISERINGSBEHOV OCH RELATION TILL 
KOMMUNEN 

Det som är slående i intervjuerna är att det finns många exempel på 

verksamheter som växt ur sin nuvarande lokalisering och flera som söker, 

mer eller mindre aktivt, ny större tomt. De flesta söker inom Nynäshamns 

gränser men då det i vissa fall har upplevts som en trög och svår process att 

få gehör för sina behov har vissa även blickat bortom kommungränsen.  

Om man ska säga något generellt om företag och deras lokalisering så är 

det att en flytt till en annan kommun för de allra flesta företag är ett 

omständligt projekt. Inte minst för de mindre företag som intervjuades inom 

ramen för denna studie. En flytt innebär kostnader i form av eventuellt 

”Det ska 

mycket till för 

att jag ska 

flytta 

verksamheten 

från 

Nynäshamn” 
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nybygge av lokaler och kostnader för att hitta ny personal. Dessutom kan det 

finnas sociala skäl och historia varför de ogärna lämnar kommunen:  

Vi var fyra som startade företaget och alla har växt upp i Nynäshamn och 

kände varann sen uppväxten, gamla polare som [fortfarande] bor i 

kommunen. Inte känt att vi skulle flytta, kanske nu på senare år när vi skulle 

kunna behöva lite större lokaler (Livsmedel 3) 

Livsmedel 2 har drivit sin verksamhet länge i kommunen och känner sig 

rotad, men samtidigt måste deras verksamhet fungera: 

Det ska mycket till att jag ska flytta verksamheten från Nynäshamn. Jag är 

uppvuxen i Nynäshamn. Så det skulle vara massa känslor inför att flytta, 

men om det skulle underlätta för de anställda med pendling och underlätta 

för oss att expandera som vi önskar, så... (Livsmedel 2) 

Bland de intervjuade företagen uttrycker majoriteten att de trivs i Nynäshamn 

och vill gärna vara kvar, men att det finns vissa aspekter som försvårar. Det 

kan handla om att man inte känner sig sedd från kommunen eller att man 

behöver expandera och för att kunna göra det behöver man mer mark men 

att kommunen inte upplevs behjälplig i det fallet. Eller de företag som har 

mark och söker bygglov för att bygga nya lokaler men upplever byråkratin 

från kommunen som alltför tidskrävande.   

 

Livsmedel 2 tillverkar livsmedel och har funnits i Nynäshamn i många år. De 

känner sig rotade i kommunen men skulle behöva mer mark för att 

säkerställa att de kan möta den ökade efterfrågan de ser på sina produkter; 

Vi har byggt ut fabriken senast för nåt år sen… och nu behöver vi större 

lokaler, det är ett väldigt tryck på våra produkter. Skulle kunna bygga en 

större fabrik för efterfrågan är stor…  Vi ligger i Nynäshamn och vill ligga kvar 

men många andra kommuner rycker i oss. Jag bor t.ex. i en annan kommun 

och de har dragit i mig mycket (Livsmedel 2) 

Handel 1 är ett handelsföretag som säljer livsmedel och deras behov av 

större lokal blev ”en resa” som tog lång tid och som tycks ha föranlett 

frustration över hanteringen från kommunen: 

”Då sa 

kommunen, kom 

tillbaka om två år 

då är kanske 

detaljplanen klar. 

Jag menar för 

oss företagare är 

det en orimlig 

situation” 
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För 8 – 10 år sedan tog vi kontakt med kommunen, vi sa tydligt, vi behöver 

en tomt där vi kan etablera [vår handelsverksamhet]. Av kommunen kan man 

ju tänka att man såg detta som positivt i samband med att [vår butik] 

genererar fler arbetstillfällen och ett större utbud av produkter. Men vi 

behandlades som något som katten hade släpat in. När vi anländer till 

kommunhuset uppfattar vi situationen som otroligt oprofessionell, det finns 

en känsla av att kommunen inte förstår varför vi velat få till ett möte och den 

agenda som föreslagits diskutera utifrån var inte anpassad till de tjänstemän 

som kom på mötet (Handel 1) 

Lösningen i just detta fall kom efter åtta år då Handel 1 kunde ta över en 

uppsagd lokal som de tyckte passade mycket bra.  

Strategin för de företag, framförallt de som är verksamma inom 

livsmedelstillverkning eller handel, som upplever att de växt ur sin 

lokalisering är att anpassa sin produktion. Men det till priset av att inte 

expandera i den takt de upplever att de kan och/eller önskar: 

Vi försöker strukturera oss så vi klarar oss på den yta vi har (Livsmedel 3) 

Vi skulle behöva mark och då gärna mark nära en stor väg… Idag 

effektiviserar vi vår produktion för att klara av efterfrågan, men vi kan inte 

jaga kunder [för då hinner vi inte leverera]. Vi har mark i nuläget men om vi 

skulle expandera så har vi ingen parkering kvar, ju större fabrik desto större 

p-plats behov… Står lite vid ett vägskäl just nu. Pratar mycket med 

kommunen om vad man kan få för hjälp (Livsmedel 2) 

Att som företagare uppleva att man inte har en optimal lokalisering kan leda 

till en allmän oro och det finns röster, som här från Handel 2, att kommunen 

uppfattas som ointresserad av att underlätta för verksamheten: 

I samband med att vi fått en positiv utveckling [av vår verksamhet] så 

upplever jag nog ett bekymmer till, hur ska vi klara att bibehålla den goda 

service, det utbud vi har, till den yta vi fått. Jag har otaliga gånger påtalat 

detta för kommunen att jag behöver en större lokal men det har inte fått 

någon effekt… Jag vet att det finns lokaler men intresset [från kommunen] att 

hjälpa oss är svalt (Handel 2) 

 

De företag som bytt lokal och haft kontakt med kommunen i samband med 

detta har lite olika uppfattningar om hur enkelt den processen varit. Handel 3 

har bytt lokal tre gånger och upplever att bygglovshandläggningstiden är 

”Men 

industritomterna    

är mindre. Lite 

feltänk i hur 

kommunen har 

strukturerat upp 

sina tomter” 
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långsam och kopplar detta till att kommunen inte tycks uppskatta deras 

verksamhet: 

Vid samtliga byten av lokal [som kräver bygglov]… har kommunen varit 

otroligt långsamma. Genom att vi rent historiskt haft ett gott upptag av 

personal från Nynäshamn så kan vi inte flytta från kommunen. Det skulle 

innebära att även personalen får långt till sina jobb och vi tänker mycket på 

vår personal. Men om vår personal hade bott i någon annan kommun, i 

större omfattning, hade vi flyttat direkt… Det har funnits tider då vi upplevt att 

kommunen haft ett tycke till vilka verksamheter som ska finnas, och vår 

verksamhet har inte varit en sådan verksamhet som varit omtyckt. Det är för 

mig helt obegripligt då vi genererar arbetstillfällen och vi anställer ny 

personal för varje år som går (Handel 3) 

Logistik 1 är ett företag aktiva i Nynäshamn som även de haft kontakt med 

kommunen för formella beslut och de ser processen som långsam men att 

Nynäshamns läge i relation till Stockholm gör det till en bra plats att bedriva 

sin verksamhet på: 

Vi tycker det är ganska trögt att verka i Nynäs på grund av sena 

beslutsgångar. Men annars generellt är Nynäshamn en fantastiskt ort och 

fantastiska möjligheter genom sitt läge med närheten till Stockholm men att 

vi är en småort (Logistik 1) 

Men det finns även andra röster, här ett exempel från Turism 3 som bedriver 

hotell, restaurang med mera som ser relationen till kommunen som positiv. 

Men samtidigt lyfter respondenten att en kommande bygglovshanläggning 

kan sätta kommunen på prov: 

Nynäshamn är en jättebra kommun som ställer upp… Vi måste bygga ut till 

boende för personalen, ska bli intressant hur snabba kommunen är att hjälpa 

oss med bygglov etc., då sätts kommunen lite mer på prov (Turism 3) 

 

Kommunen ska hantera inte bara bygglov utan det finns andra 

planeringsprocesser som kan upplevas som smidigt eller tidskrävande för 

det lokala näringslivet. Logistik 1 identifierar en problematik med de ledtider 

som kommunen har med de kortare ledtider som de som företagare har och 

att detta på sikt kan skada kommunens näringslivsutveckling: 

Då sa kommunen, kom tillbaka om två år då är kanske detaljplanen klar. Jag 

menar för oss företagare är det en orimlig situation. Vi har försökt sedan 

2009 att få till ett markförvärv men nej, nej. Jag är rädd att vi kommer missa 

”…en brist är att 

vi har så hög 

omsättning på 

tjänstemän på 

kommunen” 
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viktiga värden i samband med hamnen [Stockholm Norvik]… Så scenariot i 

framtiden om kommunen inte skärper sig blir att etableringen av företag blir i 

Haninge sedan flyttar de som jobbar i Haninge från [Nynäshamn] till Haninge 

(Logistik 1) 

En aspekt av detaljplaneprocessen är storleken på tomter som finns 

tillgängliga. Livsmedel 3 som önskar expandera sin verksamhet inom 

kommunen ser ett systemfel i kommunens tomter och önskar att större 

tomter skulle bli tillgängliga: 

Tyvärr ganska begränsade i Nynäs, mer lämplig mark och lämpliga lokaler 

finns säkert på annat håll. Här mer industrimark för mindre verksamhet, vi vill 

ha en hektar eller liknande. Men industritomterna [i Nynäshamns kommun] är 

mindre. Lite feltänk i hur kommunen har strukturerat upp sina tomter [med 

många små] (Livsmedel 3) 

Logistik 1 är ett av de företag som ser att en anledning till längre ledtider i 

kommunens hantering av bygglov och detaljplaner kan orsakas av en hög 

omsättning av tjänstemän inom kommun och framförallt hanteringen av 

frekventa personalbyten: 

…en brist är att vi har sån hög omsättning på tjänstemän på kommunen. Vi 

har försökt förvärva en fastighet sedan 2009 och senaste veckan satt vi med 

50 tjänstemän relativt nytillträdda och fick dra om samma sak igen, varför vi 

vill köpa fastigheten för att vår verksamhet behöver det. Om vi inte hade haft 

de kopplingar som vi haft sedan tidigare, hade vi för länge, länge sedan 

dragit härifrån. För återigen, problemet ligger i att det blir för hög omsättning 

på tjänstemän samt att näringslivschefen återigen14 byts ut. Även om 

personalen byts ut från kommunen måste det finnas en övergång så inte allt 

börjar om på ruta ett (Logistik 1) 

 

Byte av personal i kommunens organisation kan påverka informationsflödet. 

Hanteringen av byte av personal har för Livsmedel 1 skapat fördröjningar 

och besvikelse. Företaget pekar återigen på den spänning som finns mellan 

en kommun som har en delvis annan tidsplan än ett vinstdrivande företag: 

                                                      
14 Sedan intervjun genomfördes står det dock klart att nuvarande 
näringslivschef inte byta ut 

”Nynäs borde vilja 

vara i framkant att 

hjälpa företagen… 

och hjälpa dem att 

stanna i kommunen, 

och underlätta så att 

fler kan göra det” 
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[vi har] byggt ut i flera omgångar. Framtidens lokalisering är osäker. 

Kommunen pratar om att det ska byggas bostäder här [på Livsmedel 1s 

tomt] och jag är besviken över infoflödet. Hade en kontaktperson på kommun 

men sen har den slutat och ingen ny person har ersatt den kontakten. Vet 

inte hur det ska bli. Skulle fått besked före förra sommaren och redan då var 

det uppskjutet. Vi vill ju ha långsiktighet, vi kan inte utveckla [vår verksamhet] 

och sen se att det ska rivas (Livsmedel 1) 

Det är flera företag som påpekar att det varit problematiskt med hög 

personalomsättning inom kommunen men att det på det stora hela är en bra 

relation till kommunen:  

Att verka i kommunen funkar bra, vi har många politiker som kommer till oss 

och tittar, och vad gäller [företags]klimatet så känner vi att vi blir uppskattade 

för det vi gör. Kommunikationen har varit dålig med kommun förr om åren, 

byttes näringslivschef ofta och … inget som hände (Livsmedel 2) 

Andra företagare vittnar om mindre frekvent kontakt med kommunen: 

För tre år sedan ringde den då nytillträdda näringslivsdirektören till oss. 

Sedan dess har vi inte haft någon kontakt (Handel 1) 

Tillverkning 1 är ett större företag i kommunen och de ser kontakten med 

kommunen som positiv men samtidigt att det finns förbättringspotential inom 

flera områden: 

Vi tycker det finns en bra dialog med kommunen, det som kan förbättras är 

kommunikation, infrastruktur, boende och arbetskraft (Tillverkning 1) 

9.4 HUR KAN KOMMUNEN HJÄLPA? 

I intervjuerna var det flera företag som påpekade specifika saker som de 

önskar från kommunen. Det handlar i mångt och mycket om information och 

att kommunen ska vara noden som har och kommunicerar överblicken över 

kommunens näringsliv. Detta för att skapa bättre förutsättningar för nya 

nätverk och samarbeten. Det lyser också igenom att företagen önskar mer 

fokus på befintliga verksamheter i kommunen istället för en upplevd strävan 

att kommunen i första hand försöker locka till sig externa aktörer.  

Vad kommunen kan hjälpa företagare med kan förtydligas. Så vi kan 

utvecklas och expandera i kommunen på ett snabbare sätt. Nynäs borde vilja 

vara i framkant att hjälpa företagen, ta in de i kommunen  och hjälpa de att 

stanna i kommunen, och underlätta så att fler kan göra det. Vill gärna att fler 

företag vinner pris i kommunen, även om det inte är vi, hellre än att 

utländska bolag halverar kostnaden och vinner. Vi lokala företag ska vara 

stolta över det vi gör (Livsmedel 2) 

Det är flera företag som i intervjuerna upplever att kommunen tycks satsa 

mer på företag utifrån än de som redan är aktiva i kommunen.  

Verksamheterna som finns på orten inte lika intressanta som verksamheter 

utifrån. De [utifrån] är lite frälsare, de som kämpat och gnetat [lokalt är] inte 

lika kul (Livsmedel 3) 
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Samma företag, livsmedel 3 som varit verksam i Nynäshamn länge, 

vidareutvecklar sitt resonemang med att trycka på att de verksamheter som 

redan finns på orten har bra förutsättningar att stanna kvar, kanske till och 

med lättare än att locka till sig externa aktörer utan någon lokal koppling.  

 

Livsmedel 3 driver denna devis i sin egen verksamhet, det vill säga att ta 

hand om och expandera med sina befintliga kunder snarare än att jaga nya. 

Livsmedel 3 ser kommunen som en förälder med ansvar att lyssna av 

näringslivets behov men inser samtidigt att det saknas folk på kommun så 

det är svårt för Nynäshamn att helt hinna vara denna förälder.   

Det man skulle vilja att kommunens politiker och tjänstemän ser till 

verksamheter som redan finns i Nynäshamn. En verksamhet som redan 

finns har bra förutsättningar att ligga kvar, lyssna på dem, kommunen har 

föräldrarollen – hör av er så ni vet vad som är på gång. Det normala är att 

politiker kommer ut lyssnar och sen händer det inte så mycket. Men jag 

förstår att bygglov[savdelningen] har så mycket att göra med så lite folk, de 

med kompetens slutar, och det är svårt då att hinna med. Flytta kan innebära 

att man tappar personal, vi vill ju inte flytta (Livsmedel 3) 

Livsmedel 2 som även de är starkt socialt rotade i kommunen gör samma 

analys och efterfrågar mer stöttning till de som redan är verksamma i 

kommunen.  

När man i kommunen ser de drivna entreprenörerna, ta vara på dem, ge 

dessa en morot att stanna kvar i kommunen (Livsmedel 2) 

När det gäller mer konkret vad kommunen kan hjälpa företagen med 

efterfrågar flera företag en samlad översyn över vilka verksamheter som 

finns i kommunen, och de ser kommunen som en lämplig aktör för att göra 

detta.  

Jag … talar för döva öron, dvs. vi finns här kommunen. Vi skulle därmed sagt 

vilja att kommunen lyfte fram mer vad som finns inom den egna kommunen 

till förmån för näringslivet (Turism 2) 

Turism 2 som driver hotell och konferens ser Nynäshamnsborna som ”rätt 

inrutade” men med rätt information om allt kommunen kan erbjuda skulle fler 

förstå vad det finns för kompetenser och verksamheter inom kommunens 

gränser.  

”Man skulle vilja 

att kommunens 

politiker och 

tjänstemän ser till 

verksamheter som 

redan finns i 

Nynäshamn” 
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Det är rätt inrutat i Nynäshamn och med Norvik. Som exempel går man till 

samma restauranger, bokar konferenser på samma ställe …jag tror att om 

man vågar lyfta ribban till att se, det här har vi inom … 30 minuter, då tror jag 

Nynäsborna skulle bli förvånade över hur mycket de har att tillgodose 

(Turism 2) 

Med en bättre överblick över vad som finns inom kommunens gränser ser 

även andra branscher, här livsmedel 3, möjligheter att öka hur mycket man 

engagerar sig lokalt och skapar samarbeten med verksamheter i kommunen. 

Som en mindre företagare ser de dock problem att själva lägga tiden på att 

sätta sig in i detta varför kommunen återigen ses som en lämplig aktör:  

Säljer till rökeriet, kroken, flötet, restauranger i kommunen. På så sätt har vi 

nätverk. Köper in tjänsten möteslokaler. Men i den bästa av världar, årligen 

kunna få se vad som finns i stan – för de händer mycket på senare år [inom] 

marknadsföring och PR som kommit in till kommunen men de har vi inte satt 

oss in i vad de kan erbjuda. Men då måste man vara delaktig vilket tar tid 

(Livsmedel 3) 

9.5 REKRYTERING OCH KOMPETENS-
FÖRSÖRJNING 

För alla företag är rekrytering och kompetensförsörjning en viktig fråga. Detta 

är en fråga som även kommunen är engagerad i, framförallt genom att ha 

inblick och i vissa fall ansvar för grundutbildning lokalt.  

 

Det som framkommer i intervjuerna är att företagen gärna anställer lokalt, det 

vill säga någon som bor i kommunen och som därmed inte behöver lägga 

mycket tid på pendling till och från arbetet. Behov av mindre specialiserad 

personal löses ofta lokalt i Nynäshamn med omnejd men för rekrytering av 

chefer eller mer kvalificerade tjänster då upplever flera företag svårighet att 

”locka” kompetensen, ofta från Stockholm till Nynäshamn. För Handel 3 är 

närheten viktigare än att hitta helt rätt kompetens.  

Många som söker [jobb hos oss] kommer från olika kommuner och det tycker 

vi inte riktigt om för då blir det så långt att åka för de anställda. Vi väljer alltid 

dom som bor närmast, först, för det är en väldigt stor fördel. Det känns 

därmed mycket mer motiverat att anställa den som har 5 km till jobbet än 5 

”Det är inte 

speciellt många 

som jobbar här 

som har rätt 

bakgrund, men vi 

väljer folk utifrån 

att de bor 

närmast” 
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mil.  Det är inte speciellt många som jobbar här som har rätt bakgrund, men 

vi väljer folk utifrån att de bor närmast (Handel 3) 

Pendlingen av arbetskraft är ett återkommande tema bland företagen och 

även om infrastruktursatsningar på väg har påverkat möjligheten att pendla 

positivt, som här för tillverkning 1, upplevs kollektivtrafiken som eftersatt, i 

alla fall från deras perspektiv. 

Infrastruktur, det som är positivt är motorvägen som byggdes 2010 som har 

det gjort enklare att pendla. Men när det kommer till kollektivtrafiken kan man 

önska mer, för det finns inga bussar som går från staden till [tillverkning 1]. 

Den tidigare busshållplatsen som fanns där för cirka 5 – 10 år sedan är 

indragen och det är ett problem (Tillverkning 1) 

De flesta önskar rekrytera lokalt men kommunen kan inte erbjuda all typ av 

kompetens och flera företag ser problem med att anställa mer högutbildad 

personal. Orsakerna varierar, det handlar om lönenivåer, skolor för familjen 

eller fel kompetens.  

I år ska vi rekrytera mer professionella men då upptäcker vi att vi ligger en 

timme från Stockholm, lönekraven skiljer sig från de från Stockholm [vilket vi 

har svårt att matcha] (Livsmedel 3) 

90 % av våra anställda kommer från Nynäshamn men det jag saknar i vår 

rekrytering att nivån är för låg. Vi hade inte behövt få fler personer men fler 

med en mer matchande kompetens till det vi efterfrågar (Handel 1) 

Jättesvårt att få tag i en chef och den vi hade på gång tackande nej för att 

han inte ville att sina barn skulle gå i Nynäs skola (Logistik 1) 

Det finns ju även de som bor i Nynäshamn men som pendlar till exempelvis 

Stockholm, men trots att ett arbete i Nynäshamn skulle minska deras 

pendling är det inte helt lätt att få de att ta steget att arbeta inom kommunen: 

Tillgången på arbetskraft har generellt varit bra. Sen finns det mycket 

personal som är kompetent på lite högre nivå här i Nynäshamn, men de har 

redan jobb men pendlar och det är ett stort steg att anställa någon som 

måste säga upp sig för att ta en position här. Men det finns de som vill sluta 

pendla, men de vågar inte riktigt ta det steget (Livsmedel 1) 

Utifrån ett utbildningsperspektiv är tillverkning 1 i behov av specialiserad 

yrkesutbildning men får inte till stånd att återöppna utbildningen vilket 

påverkar deras förmåga att locka till sig kompetenser negativt.  

Det fanns en yrkesutbildning som lades ner 2011 – 2012 och det har vi 

försökt få tillbaka men inte lyckats. Att få tag i kompetent arbetskraft är 

väldigt svårt (Tillverkning 1) 

9.6 EFFEKTER AV STOCKHOLM NORVIK 

Utvecklingen av Norvik kommer att påverka Nynäshamns näringsliv men i 

det urval av företag som intervjuats här är det få som ser stora effekter för 

just deras verksamhet. Däremot påpekar flera att de ser på hamnen såväl 

som logistik- och företagsparken som något generellt positivt för kommunen i 

stort.  
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Jo, men jag tror att Norviks hamn kommer ge ringar på vattnet. Dels tror jag 

att det kan locka till sig fler arbetstillfällen. Av de arbetstillfällen som 

genereras så måste de ju äta någonstans och det tillhandahåller vi (Handel 

1)  

Vi har ingen koppling till Norvik men jag tycker det är ett mycket spännande 

område som kommer utvecklas (Handel 2) 

De företag som ser påverkan på sin verksamhet tack vare utvecklingen i 

Norvik kommer från olika branscher och kommer nyttja hamnen Stockholm 

Norvik antingen direkt som del av hamnens kringverksamhet eller som 

importör och därmed nyttjare av hamnen som kund:  

Det kommer göra våra transporter billigare. Vi behöver inte ta godset från 

Värtahamnen. Så genom minskad container hämtning räknar vi på att det 

kommer gå ner till 40 %. Så till Värtahamnen är det 6-7 mil och till Norvik är 

det 2-3 mil.  Nu kostar det 5000 [kr] att hämta en container så det kommer gå 

ner till 3000 kronor ungefär (Handel 3) 

Vi kommer ha mycket kopplingar, bland annat har vi till Stockholms hamnar 

snöröjning och små asfaltslagningar. Så det kommer bli betydligt mer i 

samband med hamnen och de som köper tomter vid hamnen. Så i takt med 

att det tillkommer fler industrier och hus så kommer vår verksamhet att 

kunna expandera (Logistik 1) 

Det vi hoppas är att ta in råvaror ifrån hamnen, humle kommer från USA i en 

container, idag [kommer den] till Göteborg (Livsmedel 3) 

 

Logistik 1 som ser sig ha stor effekt av utvecklingen i Norvik ser dock vissa 

farhågor med kommunens byråkratiska process och framförallt kring 

bygglov: 

 

 

 

”Jag ser att vår 

goda expansion 

kommer bestå i ett 

år till i samband 

med Norvik.  

Men [sen] är vi 

beroende av att 

bygglov snabbas 

upp. Det är vår 

akilleshäl” 
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Vi har gjort investeringar, köpt maskinfordon. Så jag ser att kommunen 

måste öka tempot på detaljplanehandläggningen. Jag ser att vår goda 

expansion kommer bestå i ett år till i samband med Norvik. Men efter ett år 

måste det offentliga i form av byggnation av fastigheter komma igång och 

där är vi beroende på att bygglov snabbas upp. Det är vår akilleshäl (Logistik 

1) 

9.7 SAMMANFATTNING INTERVJUER 

Företagen i Nynäshamn trivs i Nynäshamn och det går generellt bra. De 

flesta har någon form av personlig koppling till kommunen och de vill ogärna 

flytta från Nynäshamn. Men det finns en del aspekter av näringslivet som 

flera upplever som svårt i kommunen.  

Det finns röster som pekar på att Nynäshamn har en otydlig 

näringslivsidentitet och eventuellt även varumärke i stort vilket påverkar 

bilden av näringslivet som otydligt. När det handlar om relationen till 

kommunen är det olika röster som hörs. Vissa är mycket nöjda med 

relationen och kommunikationen med kommunen. Andra företag upplever 

problem med att kommunen upplevs som mer satsande på att få in externa 

aktörer än att ta hand om de som redan är verksamma i kommunen. 

Bygglov- och detaljplanehandläggningstider upplevs som tröga och det 

skapar osäkerheter kring att våga satsa på sin verksamhet inom kommunen. 

Att kommunen anses planlägga framförallt små tomter upplevs missgynna 

de företag som nu har växtvärk. Ytterligare en punkt som återkommer har att 

göra med personalen inom kommun som anses bytas ut ofta. Problemet 

med det är kanske inte att människor byter jobb utan snarare hanteringen av 

byte av personal i kommunen fördröjer processen då information påstås bli 

liggande eller företagen vet inte längre vem de ska kontakta.  

För företag verksamma i Nynäshamn är det generell god tillgång på 

kompetens lokalt. Och de flesta önskar rekrytera lokalt för att underlätta för 

sin personal och minska pendlingstiden. Men, när företagen vill rekrytera mer 

specifika roller som chefer eller mer kvalificerade tjänster är detta svårare. 

Denna kompetens behöver man söka efter ofta utanför kommunens gränser. 

Pendling ses hos flera företag som mindre önskvärt men i flera fall 

nödvändigt.  

Denna rapport har fokus på utvecklingen i Norvik och utifrån det urval av 

företag till denna intervjustudie var det ett mindre antal vars verksamhet 

påverkades direkt av den pågående utvecklingen i Norvik. Däremot fanns det 

företag som såg positivt på hamnen och logistik- och företagsparken då det 

kunde ge gynnsamma effekter på Nynäshamns näringsliv i stort.  
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10 SLUTSATSER OCH VÄGEN 
FRAMÅT 

WSP Analys och Strategi har fått i uppdrag av Nynäshamns kommun att 

studera effekter av hamnen Stockholm Norvik och logistik- och 

företagsparken utifrån en rad perspektiv. Det som har gjorts kan 

sammanfattas i följande delar; först en nulägesanalys av befintlig 

branschstruktur och en inventering av markförhållanden i kommunen med 

fokus på verksamhetsområden. Därefter följde en scenariostudie av 

kvantitativ karaktär som belyser vad den planerade hamnen Stockholm 

Norvik och den intilliggande logistik- och företagsparken kan få för 

samhällsekonomiska effekter i kommunen och regionalt på kort och lång sikt. 

Sista delen är en intervjustudie av ett urval av företag som verkar i 

kommunen med syftet är fånga uppfattningar och åsikter från det näringsliv 

som idag präglar kommunen.  

Hamnen Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken etableras in i ett 

befintligt näringsliv med egna relationer och flöden. Nynäshamn har en 

näringslivsstruktur som både efterliknar den större staden med låg andel 

tillverkning men samtidigt efterliknar kommunen mindre tätorter med en hög 

andel små och medelstora företag. Branschanalysen visar att Nynäshamns 

kommun har en hög andel anställda inom byggverksamhet, detalj- och 

partihandel, transport och post, tillverkning av petroleumprodukter m.m. 

Stark utveckling sker inom många branscher i tjänstesegmentet, till exempel 

IKT-sektorn, livsmedelstillverkning, FoU, kultur. Minskningen är tydligast i 

tillverkande sektorer.  

Detta är ett mönster som kan härledas till det som brukar kallas 

strukturomvandling – att ekonomin mer och mer går från tillverkning till 

tjänstebaserad verksamhet. Nynäshamn kan sägas vara, och har varit, inne i 

en sådan omvandlingsprocess under en längre tid. Denna förändring ställer 

flera nya krav på kommunen; till exempel typ och lokalisering av 

verksamhetsmark samt kompetensförsörjning, för att nämna två. Viktigt för 

Nynäshamn är dock att inte se denna förändring som att all tillverkning 

kommer försvinna, det ska snarare ses som att den tillverkning kommunen 

har kan stärkas genom ett lokalt nätverk av tjänster. Även tillverkning som 

sektor uppvisar generellt tendenser att ändra karaktär, snarare än helt 

försvinna, med exempelvis högre krav på högutbildad kompetens än vad 

som var fallet för 20 år sedan. Här kan kommunen agera proaktivt och se till 

att initiera en dialog kring frågor som rör exempelvis kompetensförsörjning.    

Nynäshamn kommun har ett flertal verksamhetsområden där det i flera fall 

finns möjlighet till expansion. Fokus i de planer som redovisas i denna 

rapport är dock att ytorna ska utvecklas med småskalig industri. Beroende 

på hur småskalig denna verksamhet bedöms kunna vara kan ett alltför 

ensidigt åtagande mot mindre tomter hämma attraktiviteten och begränsa 

vilka som är intresserade av expansion eller etablering.  

Hamnen Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken kommer att 

skapa ny efterfrågan för kommunen, och för att vara redo när behov från 

expanderande eller till och med nya verksamhetsområden uppstår behöver 

kommunen vara beredd. Förslagsvis kan detta ske genom att kommunen 

framöver utvecklar en genomtänkt och övergripande strategi vilket innefattar 
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relationsbygge med markägare som kan tänkas vara intressanta att få en 

dialog med. På så sätt kan kommunen visa en tydlig riktning och skapa 

förutsättning för att agera snabbare och mer tillmötesgående den dag 

etableringsintressenter hör av sig.  

I denna typ av fördjupningsarbete föreslås att kommunen genomför en 

fördjupad markanalys ihop med en behovsprövning om vilka behov 

verksamheter man önskar attrahera har. Utöver detta föreslås två mer 

processuella punkter där den första rör ett internt arbete inom kommun med 

fokus på processen. Detta syftar till att skapa bättre förutsättningar för att 

skapa samsyn, hålla samman, stötta i arbetet med dialog och samverkan 

förvaltningar emellan. Den andra delen handlar om att kommunens externa 

arbete med att vara en aktiv part i att skapa dialog och samverkan mellan 

näringsliv, kommun och markägare för att hitta arbetsformer för fortsatt 

lyckad samverkan 

För att utreda de regionalekonomiska effekterna av utvecklingen av Norvik 

har en scenarioanalys genomförts med hjälp av modellverktyget Raps. Raps 

fokuserar på förändringar i antalet sysselsatta, regionalekonomiska effekter, 

effekter på bostadsbehov och befolkning samt effekter kopplade till ökad 

attraktivitet. Den framtidsbild som framkommer är inte helt entydig, därför har 

analysen enligt två alternativscenarier – ett högt och ett lågt. Från år 2031 – 

när utbyggnaden väntas vara färdig – beräknas i genomsnitt totalt 3000 fler 

sysselsatta i hela Södertörnsregionen jämfört med om hamnen och logistik- 

och företagsparken inte etablerats. Detta motsvarar ett tillskott på 1,6 

procent till en redan förväntad ökning. Tillskottet till regionens BRP beräknas 

bli i genomsnitt 7,2 miljarder årligen från år 2031. Detta innebär att BRP ökar 

med cirka 7 miljarder enbart tack vare hamnen och logistik- och 

företagsparken.  

När det gäller effekter på befolkning beräknas till år 2030 i genomsnitt 

ytterligare ca 600 personer flytta in till Nynäshamns kommun, jämfört med 

om hamnen och logistik- och företagsparken aldrig etablerats. Detta i sin tur 

medför ett tillkommande ökat behov av omkring 170 nya bostäder, varav 

något mer än hälften lägenheter i flerbostadshus. Dessa bostäder är alltså 

det som tillkommer utöver den ordinära tillväxten.  

I Rapsanalysens andra del beräknas även effekter som förväntas uppstå av 

den ökade attraktivitet som etableringen av hamnen och logistik- och 

företagsparken utgör. Tre huvudsakliga utvecklingsinriktningar framträder; 

tillverkningsindustri, företagstjänster respektive handel. En inriktning mot 

tillverkningsindustri ge avsevärt mycket större effekter än för de övriga 

scenarierna, på grund av industrin mycket högre förädlingsvärde per 

anställd. Effekten i industriscenariot år 2030 beräknas uppgå till ca två 

miljarder kr, medan motsvarande effekt i de båda andra scenarierna endast 

uppgår till en halv miljard vardera. Detta är en effekt som tillkommer utöver 

det som beräknats för hamnen och logistik- och företagsparken. 

Sista delen i denna rapport är övergripande intervjustudie genomförd hos 

elva företag verksamma i Nynäshamn. Syftet med intervjuerna var att fånga 

upp uppfattningar om deras behov, relation till kommunen samt eventuella 

kopplingar till utvecklingen av Norvik. Det man generellt kan säga är att det 

går bra och flera har en god relation till kommunen. Det finns för flera 

verksamheter en lång historik av att driva företaget i Nynäshamn och de vill 

gärna fortsätta verka i kommunen, men det finns vissa svårigheter kring 
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expansion. Företag verksamma framförallt inom tillverkning och handel ser 

möjligheter att expandera med saknar mark eller lokal som är lämpliga för 

detta. Detta kopplar även till åsikter om att kommunens bygglovshantering 

och detaljplaneprocess upplevs som långsam och därmed försvårande för 

näringslivet.  

En ytterligare aspekt som belyser relationen till kommunen är att flera företag 

anser hanteringen av personalomsättning i kommunhuset vara bristfällig 

vilket försvårar kontinuitet i informationsflöde och kommunikation. Vidare 

önskar flera verksamheter att kommunen skulle ha ett mer tydligt fokus på 

befintligt näringsliv istället för att satsa på att locka till sig externa aktörer.  

När det gäller utvecklingen av Norvik har de flesta en positiv syn på den 

energin investeringen ger kommunen. Några företag har direkt koppling till 

hamnen, antingen som del av hamnens verksamhet eller som framtida 

importör.  

Från intervjuerna kan man skönja en generell oro att kommunen inte ligger i 

framkant när det gäller hamnen Stockholm Norvik och logistik- och 

företagsparken och en risk därmed att kommunen missar ett unikt tillfälle att 

utveckla kommunens näringsliv. Men nu finns en medvetenhet om att 

kommunen agerar och vår rekommendation är att kommunen bör bygga 

vidare på denna positiva energi genom ett proaktivt förhållningssätt.  

10.1.1 Sammantaget kan man konstatera att…  

Hamnen Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken kan ses som en 

katalysator för omställning av näringslivet. Kommunen kan påverka om 

näringslivet ska bli ”more of the same” eller ta chansen att stärka och bredda 

näringslivet och därigenom minska sårbarheten i näringslivet. 

Hamnen Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken ökar trycket på 

kommunen att möta förväntningar inom: Bostäder, Kompetens och 

Markfrågan. För kommunen blir det därför viktigt att se till att den ökning som 

förväntas i antalet sysselsatta i kommunen även innebär en ökning av 

befolkningen. Kanske till och med kommunen genom en genomtänkt 

bostadsförsörjningspolitik kan sträva mot ett högre befolkningstillskott än vad 

scenarioanalysen förespår.  

Nynäshamn bör även se hamnen Stockholm Norvik såväl som logistik- och 

företagsparken som en chans att öka takten på den omstrukturering av 

ekonomin mot tjänster som Nynäshamn är uppe i. Rapsanalysen visar på 

möjligheter att öka företagstjänster och här kan kommunen vara proaktiv och 

skapa attraktivitet för just dessa företag, både som verksamheter och 

boende i kommunen.  

Men kommunen står inte ensam i skapandet av denna framtid. Det kommer 

att krävas olika former av dialog och samarbete både internt inom 

kommunen över förvältningsgränser såväl som med externa aktörer. Genom 

att i närtid dra igång processen framåt visar kommunen på handlingskraft 

och engagemang vilket intervjuerna vittnar om att det lokala näringslivet 

efterfrågar. Detta kombinerat med att kommunen till viss del sätter agendan 

är en viktig del i arbetet framöver.  

Om kommunen väljer att inte agera finns risken att den attraktivitet som 

hamnen Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken förväntas skapa 
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minskar och kommunen tappar möjlighet att driva utvecklingen så att den blir 

hanterbar och önskvärd. Risken är då överhängande att de effekter som 

Stockholm Norvik och logistik- och företagsparken kan innebära inte faller ut 

såsom kommunen önskar. I intervjustudien framkom en glädje och förväntan 

över att kommunen nu visar framfötterna och det vore olyckligt om denna 

energi och framtidstro inte besannades genom ett fortsatt proaktivt arbete 

från kommunens sida. Värt att nämna i sammanhanget är att den 

Rapsanalys som presenteras i denna rapport indikerar möjliga framtider 

enligt ett låg och ett högscenario. Men, exakt hur utfallet faktiskt blir är nu en 

fråga för kommunen och aktörer som gemensamt driver utvecklingen framåt. 

Det som anges i Raps kan beroende på hur kommunen agerar framöver 

komma att bli mer eller mindre. Framtiden går att påverka och det viktiga 

enligt vår bedömning för kommunen är att agera. Och att agera nu.   

Så vad bör kommunen göra? Baserad på denna rapport föreslås att 

kommunen bör först av allt initiera arbetet med att skapa en gemensam 

intern bild av vad som är möjligt, rimligt och önskvärt med denna möjlighet 

som kommunen står inför. Denna rapport syftar till att skapa ett underlag till 

en sådan diskussion. Detta kan tyckas vara ett enkelt arbete men vår 

erfarenhet är att det tar tid och behöver få ta tid. De tankar och idéer som 

finns inom kommunen måste ha tid att samlas in, uttryckas och framtidens 

målbild behöver diskuteras innan den förankras och sprids.  

När förvaltningarna väl funnit en gemensam målbild är det läge att börja 

involvera externa aktörer och initiera möten, dialoger och samarbeten där så 

behövs. Det handlar om aktörer som idag äger mark där kommunen 

framöver ser behov av att ha mer kontroll över marken. Det kan också 

handla om att ta en aktiv del i utformningen av hamnen och dess 

omkringliggande funktioner, såsom behov av infrastruktur och kompetens. 

Även logistik- och företagsparken genom NCC bör vara en aktör kommunen 

har en bra förvaltningsövergripande relation till.  

10.1.2 Vägen framåt består i  

 Mer process mindre utredning. Vår bedömning är att merparten av 

kunskapsunderlaget finns, nu behöver kunskapen omvandlas till 

strategiska dokument som för processen framåt 

 Ta på den gula ledartröjan! Kommunen bör ta ledarrollen och visa vad 

som är önskvärt. Börja med den interna dialogen och förankringen och 

skapa därefter en god miljö för dialog och samarbete med externa 

aktörer.  

 Förvaltningsövergripande samarbete för strategisk plan. 

Utvecklingen av Norvik och dess följdeffekter är något som påverkar 

kommunen i stort, vilket behöver märkas även i samarbetet inom 

kommunen. Vi föreslår ett förvaltningsövergripande samarbete för en 

hållbar långsiktig strategi. Utan detta föreligger en stor risk att olika 

förvaltningar driver olika frågor med olika målbild gentemot samma 

aktörer. Detta skulle skapa osäkerhet och en svår väg framåt. 

 Involvera externa aktörer. Inom ramen för skapandet av ett hållbart 
strategiskt dokument om framtiden krävs initierandet av en dialog med 
externa aktörer såsom NCC (logistik- och företagsparken), Hutchison 
Port (hamnens drift), markägare (för att säkerställa rådighet över 
framtida verksamhetsområden).   
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BILAGOR 

Bilaga 1: Specialiseringsgrad per bransch, Gävle/Nynäshamn och 

Norrköping/Nynäshamn 

Branscher Gävle/Nynäshamn 

 

Branscher 

Norrköping/ 

Nynäshamn 

U05-07 Trätillv. mm 13.4 

 

U05-07 Trätillv. mm 14.9 

U15 Datortillv. Mm 5.2 

 

U09-10 Kemisk och läkemedelstillv. 7.9 

U20-21 Avfallshantering mm 3.5 

 

U04 Textiltillv. 6.8 

U32-34 Finansiella tj. Mm 2.4 

 

U11-12 Gummitillv. Mm 3.9 

U30-31 Telekomm. och IT-

tjänster 2.3 

 

U15 Datortillv. Mm 3.2 

U40 Reklam 2.3 

 

U41 Andra företagstj 3.0 

U45 Offentlig förvaltning 2.1 

 

U20-21 Avfallshantering mm 2.5 

U42-44 Uthyrning mm 2.1 

 

U42-44 Uthyrning mm 2.4 

U29 Förlagsverk. Mm 1.7 

 

U30-31 Telekomm. och IT-tjänster 2.3 

U13-14 Ståltillv. Mm 1.5 

 

U29 Förlagsverk. mm 2.2 

U50 Kultur mm 1.3 

 

U13-14 Ståltillv. mm 1.5 

U35 Fastighetsv. 1.3 

 

U50 Kultur mm 1.5 

U36-38 Konsulttjänster mm 1.2 

 

U32-34 Finansiella tj. mm 1.5 

U11-12 Gummitillv. Mm 1.2 

 

U40 Reklam 1.5 

U28 Hotell & Rest. 1.1 

 

U45 Offentlig förvaltning 1.4 

U19 El mm 1.1 

 

U23-25 Detalj- och partihandel mm 1.3 

U51 Annan service 1.1 

 

U51 Annan service 1.2 

U09-10 Kemisk och 

läkemedelstillv. 1.0 

 

U36-38 Konsulttjänster mm 1.1 

U23-25 Detalj- och 

partihandel mm 1.0 

 

U35 Fastighetsv. 1.0 

U41 Andra företagstj 1.0 

 

U26-27 Transport, post mm 1.0 

U04 Textiltillv. 1.0 

   
U26-27 Transport, post mm 1.0 

 

U19 El mm 0.9 

   

U46 Utbildning 0.9 

U47-49 Sjukvård, omsorg 

mm 0.9 

 

U47-49 Sjukvård, omsorg mm 0.8 

U46 Utbildning 0.8 

 

U28 Hotell & Rest. 0.8 

U01 Jorbruk mm 0.8 

 

U01 Jorbruk mm 0.8 

U16 Transportmedelstillv. 0.7 

 

U17-18 Maskintillv. mm 0.7 

U03 Livsmedelstillv. Mm 0.7 

 

U22 Byggverksamhet 0.6 

U22 Byggverksamhet 0.6 

 

U03 Livsmedelstillv. mm 0.6 

U02 Utvinning  0.5 

 

U16 Transportmedelstillv. 0.1 

U17-18 Maskintillv. Mm 0.4 

 

U39 FoU 0.0 

U39 FoU 0.0 

 

U02 Utvinning  0.0 
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U08 Petroleumprodukter 0.0 

 

U08 Petroleumprodukter 0.0 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor 

1) Beskriv din verksamhet och din roll 

2) Beskriv er lokalisering, varför stannat kvar just där? Framtidens 

drömlokalisering?  

3) Hur ser du generellt på dina möjligheter att driva din verksamhet 

som du önskar? Varför?  

4) Förändring över tid? Antal kunder, typ av kunder? Omsättning? 

Ekonomiska stöd eller andra stödstrukturer? 

5) Hur ser du på framtiden? (expansion, samma, nedskärning?) Vad 

kan kommunen göra för att underlätta din verksamhet? 

6) Vad har ni för samarbeten med näringslivet i kommunen? Saknas 

det något nätverk?  

7) Möjligheter att rekrytera personal? Finns det den typ av kompetens 

ni efterfrågar lokalt? 

8) Har du idag eller ser du i framtiden att din verksamhet har någon 

koppling till Norvik? Vad i så fall? 

9) Allmän kommentar på temat verka i Nynäshamns kommun?  
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VI ÄR WSP 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 

Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 

Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 

mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 

kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500 

medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 

omkring 3 700 medarbetare. 
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