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1. Sammanfattning
Näringslivsavdelningen på Ljungby kommun har undersökt näringslivets struktur utifrån givna
geografiska upptagningsområden för anslutning till och tågtransport från Ljungby (till/från
Malmö, Stockholm respektive Jönköping). Syftet är att visa omfattningen på näringslivet i de
olika områdena för att understödja ett beslut att placera en station i Ljungby. Ett så kraftfullt och
expanderande näringsliv som finns inom områdena behöver bra och snabba förbindelser.
Upptagningsområdenas omfång är definierade i samarbete med Trafikverket och beskriver inom
vilka gränser kunden väljer att resa via Ljungby station till angiven slutdestination, istället för att
välja alternativa resvägar.
Inom det största upptagningsområdet (destination Jönköping) finns det drygt 3 000 företag med
totalt drygt 34 000 anställda och en samlad omsättning på drygt 92 000 MKR. Med en station i
Ljungby påverkas en stor grupp resande positivt och även upptagningsområdet för orternas
näringsliv ökar. Korta restider gör också att fler kan välja att bosätta sig i Ljungby men ha sin
utkomst på annan ort.
I tabellform tar sig näringslivet följande uttryck:
Upptagningsområde
Antal företag med minst en anställd
Totalt antal anställda
Omsättning mnkr
Andel varuexporterande företag

Malmö
841
9 362
20 415
37 %

Stockholm Jönköping
1308
3172
21 422
34 419
62 202
92 097
10 %
12 %
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2. Slutsats
Ljungby kommun ligger centralt i en expansiv, entreprenörsrik och exportinriktad region. Ett
näringsliv med dessa egenskaper kräver goda kommunikationer dels för inrikes resor men också
för snabba, smidiga lösningar för inkommande gäster. Helt uppenbart gynnas även de boende i
områdena av ett stationsläge i Ljungby genom att snabba förbindelser/kommunikationer
underlättar och ger möjlighet att kunna välja bostadsort och arbetsplats.
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3. Upptagningsområde Malmö

Upptagningsområde ”Malmö” inrymmer företrädesvis Ljungby kommun som är en verkstadstung
industrikommun. Många fina slutprodukter produceras här – Electrolux Laundry System
(professionella tvättmaskiner och torktumlare), Svetruck (gaffeltruckar) och Ljungby Maskin
(hjullastare) är några exempel. Av företagen i området är hela 37 % varuexportörer. Inom området
återfinns 841 företag (med minst en anställd), de anställer 9 362 personer och omsätter 20 415
mnkr.
Upptagningsområde
Antal företag med minst en anställd
Totalt antal anställda
Omsättning mnkr
Andel exportföretag

Malmö
841
9 362
20 415
37 %
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4. Upptagningsområde Stockholm

Upptagningsområde ”Stockholm” inrymmer förutom Ljungby kommun också den östra delen av
Halmstad tätort och kommun. Andelen tjänsteföretag i Halmstad är betydligt större än i Ljungby
vilket visas på andelen varuexporterande företag. Av samtliga företag i området är 10 %
varuexportörer. Inom området återfinns 1 308 företag (med minst en anställd), de anställer 21 422
personer och omsätter 62 202 mnkr.
Upptagningsområde
Stockholm
Antal företag med minst en anställd
1308
Totalt antal anställda
21 422
Omsättning mnkr
62 202
Andel exportföretag
10 %
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5. Upptagningsområde Jönköping

Upptagningsområde ”Jönköping” inrymmer förutom Ljungby kommun också större delen av
Halmstad tätort och kommun samt Markaryd och Älmhult. Av samtliga företag i området är 12 %
varuexportörer. Inom området återfinns 3 172 företag (med minst en anställd), de anställer 34 419
personer och omsätter 92 097 mnkr.
Upptagningsområde
Antal företag med minst en anställd
Totalt antal anställda
Omsättning mnkr
Andel exportföretag

Jönköping
3172
34 419
92 097
12 %

