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MEDLEMSKAB

ØRESUNDSINSTITUTTET er et uafhængigt dansk-svensk analyse- og videnscenter, som 
samler aktører fra erhvervslivet, det offentlige og vidensinstitutioner med målet at styrke 
kendskabet til samfundsudviklingen på begge sider af Øresund. Virksomheden drives uden 
henblik på overskud og med finanisering fra flere end 100 medlemmer i Danmark og Sverige. 
Som medlem af Øresundsinstituttet bliver du en del af vores stærke dansk-svenske netværk 
og får adgang til netværksmøder, fakta, analyser og nyheder om udviklingen i Greater Copen-
hagen regionen.

Frank Jensen
overborgmester
Københavns Kommune

Københavns Kom-
mune er medlem af 
Øresunds instituttet, 
fordi det skaber ny 

viden og fremmer dialogen 
på tværs af Øresund. 
Instituttet er en vigtig 
aktør i samspillet mellem 
offentlige og private parter i 
regionen, der styrkes yder-
ligere med Greater Copen-
hagen-samarbejdet.

Bert Nordberg
bestyrelsesfomand
Vestas Wind Systems 
og TDC

Som ledande 
vindkrafts tillverkare 
är närvaron i den 
miljösatsande 

Öresunds regionen mycket 
viktig. Øresundsinstituttet 
ger oss värdefull tillgång till 
analys, fakta och nyheter 
om utvecklingen i regionen 
samtidigt som vi blir en 
del av ett dansk-svenskt 
nätverk.

Katrin Stjernfeldt 
Jammeh
borgmester
Malmö stad

Anders Jarl
bestyrelsesformand
Wihlborgs fastigheter

Det gränsregio-
nala samarbetet 
är viktigt för 
Malmös fortsatta 

utveckling. Genom vårt 
medlemskap i Øre-
sundsinstituttet får vi 
nyttig kunskap och input 
till det fortsatta arbetet, 
samt möjlighet att möta 
andra som brinner för 
regionens utveckling.

Öresundsregionen 
är vår arena. Det 
är här våra fastig-
heter finns och det 

är här vi skapar förutsätt-
ningar för näringslivet 
att fortsätta utvecklas. 
Øresundsinstituttet bidrar 
till utvecklingen genom 
att sprida kunskap och 
information – det är viktigt 
för oss som verkar här.

Derfor er vi medlem af Øresundsinstituttet

Bliv medlem og deltag i 
vores grænseregionale 
analyser. Som medlem 
har du også mulighed 
for at bestille dine egne 
analyser.

Øresundsinstituttets 
medlemmer er en del af 
et stærkt dansk-svensk 
netværk. I 2019 afholder vi 
fem netværksmøder.

Som medlem får du 
adgang til Øresundsinsti-
tuttets faktaportal, hvor 
vi løbende opdaterer den 
vigtigste tværregionale 
statistik.

Modtag de seneste nyhe-
der, via vores uafhængige 
regionale nyhedsbureau 
News Øresund, der 
udkommer på dansk og 
svensk.



Som medlem af Øresundsinstituttet bliver du en 
del af et dansk-svensk netværk med aktører fra det 
offentlige, erhvervslivet og højere læreanstalter. I 
2019 afholder vi fem netværksmøder.

Målet med Øresundsinstituttets dansk-svenske netværk 
er at skabe nye kontakter, både over Øresund og mellem 
aktører indenfor det offentlige, erhvervslivet og højere 
læreranstalter. I vores medlemskreds og netværk findes 
de mest interessante talere. Indenfor de seneste år har 
vores medlemmer mødtes og lyttet til blandt andre:

Petter Stordalen (ejer af Strawberry koncernen), 
Katrin Stjernfeldt jammeh (borgmester Mal-
mö kommun), frank jenSen (overborgmester 
Københavns Kommune), thomaS Woldbye (Ceo 
CoPenhagen airPort), bert nordberg (bestyrel-
sesfomand,Vestas og TDC), anne Skovbro (adm. 
direktør, By & Havn), jakob nielSen (Chef-
redaktør Altinget), david raSmuSSon (Sveriges Ra-
dios korrespondent i Danmark), Peter agnefjäll 
(daværende koncernchef IKEA), ove ulleruP 
(Danmarks ambassadør i Sverige), fredrik jör-
genSen (Sveriges ambassadør i Danmark), anneli 
hulthén (Skånes landshøvding), JenS kramer 
mikkelSen (daværende adm. direktør By & Havn), 
Steen ChriStianSen (daværende formand i Gre-
ater Copenhagen & Skåne Committee), henrik 
fritzon (daværende formand Greater Copen-
hagen & Skåne Committee), helle ahleniuS 
PalleSen (direktør Øresundsadvokater), hermann 
haraldSSon (adm. dir. Boozt Fashion), heidi avel-
lan (politisk chefredaktør Sydsvenskan), Søren 
funCh (nyhedschef Ritzau), mark blaCh-ørSten 
(professor og medieforsker Roskilde Universi-
tet), anderS niSSen (adm. direktør Pandox), Pia 
jönSSon rajgård (adm. dir. Tourism in Skåne), 
ClauS lønborg (adm. dir. Copenhagen Capacity), 
Stefan johanSSon (adm. dirketør Invest in Skåne), 
Charlotte mark (Managing Director, Microsoft 
Development Center Copenhagen), olof manner 
(chef Swedbank Research), laS olSen (cheføko-
nom Danske Bank), linuS erikSSon (trafikdi-
rektør Skånetrafiken), britt andreSen (chefana-
lytiker Øresundsinstituttet), anderS almgren (tidl. 
borgmester Lund kommun), Peter danielSSon 
(borgmester Helsingborgs stad), anderS jarl 
(bestyrelsesformand Wihlborgs Fastigheter) og 
John WomerSley (ESS director general).

NETVÆRK Arrangementskalender

7. feb. 2019
Real Estate 
Øresund
Quality Hotel 
View, Hyllie

10. okt. 2018
Sveriges  
Ambassade

København

6. sep. 2018
Copenhagen 
Airport,

Kastrup

16. maj 2018

Generalforsam-
ling, 

Malmø

8. feb. 2018
Real Estate 
Øresund.
Quality Hotel 
View, Hyllie

9. okt. 2019
Sveriges  
Ambassade i
København

27. nov. 2018
Altinget i 
København

   Flere møder er på vej i 2019 



ANALYSER
Øresundsinstituttet har en kernekompetence 
indenfor grænseregional samfundsanalyse, 
med et koncept der kombinerer statistisk 
analyse med researchbaseret feltarbejde og 
dybdeinterviews. Ved behov samarbejdes der 
med forskere fra regionens universiteter.

Øresundsinstituttet udvikler løbende analyser inden-
for en række faste tilbagevendende emner målrettet at 
give vores medlemmer et klart billede af udviklingen 
i Greater Copenhagen regionen:

• Øresundsregional ejendomsmarkedsanalyse  
der sætter fokus på såvel aktører som vilkår ved 
handler over Øresund. En højaktuel analyse 
med tanke på den svenske bølge af ejendomskøb 
i København.

• Samarbejdsanalyse af strukturen og personerne 
i de regionale samarbejder på tværs af Øresund, 
med hovedfokus på de offentlige aktører og 
desuden med et specialkapitel om det dansk- 
svenske erhvervsliv.

• Analyse af dansk-svenske erhvervsbestyrelser 
af personer som rekrutteres over Øresund.  
Projektet gennmføres i samarbejde med Øre-
sundsadvokater og Styrelsesakademien Skåne.

• Mentale grænsehindringer som viser de 
oplevede forskelle på begge sider af Øresund 
påvirker danske og svenske firmaers tendens 
til at arbejde i et grænseregionalt perspektiv. 
analysen laves på opdrag af Øresunddirekt med 
finansiering fra det svenske Regeringskansli.  

Udover de tilbagevendende analyser, følger Øre-
sundsinstituttet regionens udvikling og udfører 
ved behov specielle specifikke analyser. Det senes-
te år har vi publiceret egne analyser om effekter 
af ID- og grænsekontroller, samt om etableringer 
af hoved- og specialistkontorer i Malmø efter 
indvielsen af Øresundsbron.

Udover analyserne Øresundsinstituttet udfører på 
eget initiativ, udfører vi desuden analyser som en 
service for vores medlemmer og deres nærtstående or-
ganisationer. Vi har udført analyser for bl.a. Nordisk 
Ministerråd, Sveriges Regering, Länsstyrelsen Skåne, 
Greater Copenhagen & Skåne Committee, Region 
Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad, STRING, 
Fastighetsägarna Syd og Medicon Valley Alliance.

Eksempler på Øresundsinstituttets analyser:

STATE OF MEDICON VALLEY 
Danmark har overhalet Sverige som lægemid-
delsnation, og er nu regnet per capita verdens 
fjerde største eksportør af life science-produkter. 
De danske fremgange gør at Medicon Valley 
er blevet den dominerende life science-region 
i Norden, både hvad gælder antallet af ansatte 
og patentansøgninger. Det viser de tre første 
udgaver af analysen ”State of Medicon Valley”, 
der udarbejdes af Øresundsinstituttet på vegne af 
netværksorganisationen Medicon Valley Alliance.  

SVENSKE EJENDOMSINVESTERINGER I 
DANMARK
Svenske ejendomsaktører er blevet mere aktive på 
det danske ejendomsmarked, især i København. I 
maj 2017 publicerede Øresundsinstituttet en ana-
lyse, der viste hvordan svenske aktører som bl.a. 
Niam, Wihlborgs, Castellum, Balder, Heimstaden 
og Midstar tilsammen ejer danske ejendomme 
svarende til 40 milliarder svenske kroner. Somme-
ren igennem fortsatte den svenske bølge af køb i 
Danmark, med handler gennemført af Wihlborgs, 
Balder, Midstar og Heimstaden.

KORTLÆGNING AF TVÆRREGIONALE 
ARBEJDSMARKEDSINDSATSER I 
GREATER COPENHAGEN REGIONEN
Målet med denne rapport er at bidrage med 
viden som kan danne grundlag for fremtidige 
indsatser for øget mobilitet og arbejdsmarkedsin-
tegration, til at øge tilvæksten i hele Greater 
Copenhagen regionen. Rapport er udført af Øre-
sundsinstituttet på vegne af The Greater Copen-
hagen & Skåne Committee.

Mere end 5.200 nye job til Malmø gennem 
etableringer af hoved- og specialistkontorer 
efter indvielsen af Øresundsbron
Øresundsbron gav Malmø nærhed til Københavns 
internationale lufthavn og det har bidraget til at 
mere end 60 hoved- og specialistkontorer med 
mere end 5.200 ansatte er flyttet til byen.



Ejendom
og kontorsetableringer

Erhvervslivet
i regionen og
hele Norden

Grænsekontroller 
og grænsehindringer

Samarbejde og integration
i  Greater Copenhagen 
regionen

ID- og grænsekontroller i Norden
Effekter af ID- og grænsekontroller i et nordisk perspektiv

Ved Stranden 18
DK-1061 København K
www.norden.org

Denna rapport beskriver effekterna av de tillfälliga gränskontroller 
och ID-kontroller som förekommer i Norden sedan drygt ett halvår 
tillbaka. Rapporten fokuserar på de effekter kontrollerna har på 
mobiliteten, resenärer och ekonomin i de nordiska gränsregionerna. 

Rapporten ger en översikt över de åtgärder som respektive land har 
vidtagit för att genomföra dessa kontroller och den innehåller också 
en närmare analys av situationen i ett antal utvalda gränsområden 
i Norden. 

Analysen visar att kontrollerna generellt fungerar relativt smidigt 
och att de inte stör trafiken med undantag för tågtrafiken över 
Öresundsbron där både tillgängligheten och restiden har försämrats 
väsentligt. Det är också i Öresundsområdet som tranportörernas 
kostnader för ID-kontrollerna är som störst.

Rapporten har utarbetats av Öresundsinstittutet på uppdrag av 
Nordiska ministerrådet.  

ID- og grænsekontroller i Norden
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Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-
svensk analyse- og videnscenter, som gennem 
uafhængige analyser, fakta, konferencer og 
mediedækning bidrager til et øget kendskab til 
udviklingen i Greater Copenhagen regionen. Vi 
mener at viden er nøglen til øget integration i 
vores transnationale region. Virksomheden dri-
ves som en non-profit organisation uden henblik 
på overskud, og med finansiering fra mere end 
100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, 
universiteter og det private erhvervsliv.

VIRKSOMHEDENS FIRE BEN

ANALYSE – Hold dig opdateret om udviklingen 
i Greater Copenhagen regionen ved hjælp af vores 
uafhængige analyser. Vi udfører også analyser på 
vegne af vores medlemmer som en service til dem.

FAKTA – Få hurtig adgang til viden om kernefakta 
om Greater Copenhagen regionen gennem vores 
online fakta- og statistikbibliotek.

NETVÆRK – Deltag på vores konferencer og 
dansk-svenske netværks  møder hvor vi samler vores 
medlemmer fra det offentlige, læreanstalter og erh-
vervsliv i et unikt dansk-svensk netværk.

MEDIA – Få de seneste nyheder om regionen via 
vores uafhængige nyhedsbureau News Øresund.

OM ØRESUNDSINSTITUTTET:
Organisationens aktiviteter

Det dansk-svenske regionale nyhedsbureau, News 
Øresund, er resultatet af et udviklingsprojekt 
Øresundsinstituttet udførte med Roskilde Universi-
tet og Lunds universitet i perioden 2012-2014.  

Siden 2015 er News Øresund drevet videre som 
en virksomhed under Øresundsinstituttet, med 
målsætning om at fungere som et grænseregionalt 
nyhedsbureau der komplimenterer de nationale 
medier.
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BLIV MEDLEM OG FÅ ADGANG TIL 
ANALYSER, NETVÆRK OG NYHEDER

BRONZEMEDLEM
Virksomheder med færre end 20 ansatte og 
mindre end 20 millioner kroner i omsætning, 
samt mindre kommuner.  
9.000 kroner per år

SØLVMEDLEM

Virksomheder med 20–99 ansatte og mindre 
end 100 millioner kroner i omsætning, samt 
kommuner med op til 80.000 indbyggere.
27.000 kroner per år

GULDMEDLEM
Større virksomheder og koncerner, kom-
muner med over 80.000 indbyggere, samt 
regioner, organisationer, myndigheder og 
universiteter.
53.000 kroner per år

DIAMANTMEDLEM
Frivillig medlemskategori for organisa-
tioner som vil give et øget bidrag til vores 
organisation.

126.000 kroner per år

KONTAKT OS 

  telefon +46 (0)40-30 56 30   |   info@oresundsinstituttet.org   |   www.oresundsinstituttet.org

For at få adgang til Øresundsinstituttets analyser, fakta 
og nyheder, og blive inviteret med til vores dansk-svenske 
netværksmøder kræves et medlemskab

I medlemskabet ingår en række fordele:

Fri adgang til Øresundsinstituttets analyser, fakta og nyheder til
alle ansatte i din organisation. For en virksomhed med 15 ansatte modsvarer
medlemsafgiften 600 kroner per person per år.

Som medlemsfordel er der mulighed for at få udført kvalificerede analyser til kostpris. 
Øresundsinstituttet er en non-profit forening som udelukkende udfører analyser for  
medlemmer og till medlemmers nærstående organisationer.

Hvert medlem har to gratis pladser på vores årlige konference om ejendomsudvikling og 
samfundsbyggeri Real Estate Øresund. Yderligere pladser købes med medlemsrabat, og ved 
fem deltagere modsvarer dette en værdi på totalt 10.000 kroner.

Som medlem er du en del af Øresundsinstituttets netværk og modtager løbende invitationer 
til vores dansk-svenske netværksmøder. 

Prisen for et medlemskab i Øresundsinstituttet afhænger af hvor stor din organisation er. 
Alle dine ansatte kan drage nytte af vores viden og netværk.



Johan Wessman

adm. direktør og 

chefredaktør

Jenny Andersson

projektchef og 

senioranalytiker

Anna Palmehag

researcher og 

redaktør 

Thea Wiborg

administrativ 

chef og senior-

analytiker

SEKRETARIAT

Øresundsinstituttet    |    Östergatan 9 B    |    211 25 Malmø    |    +46 (0) 40 30 56 30    |    info@oresundsinstituttet.org    |    www.oresundsinstituttet.org 

BESTYRELSE

Øresundsinstituttet er et dansk-svensk videnscenter 
der samler det offentlige og erhvervslivet  
i et unikt netværk på tværs af Øresund

Formand:
Søren Risager Hansen
Adm. direktør
KLP Ejendomme

Næstformand:
Pia Kinhult
Strategic advisor
ESS

   
   
   
  

Medlemmer:
Helle Ahlenius Pallesen
Direktør
Øresundsadvokater

Pehr Andersson
Näringslivsdirektör
Malmö stad

Stine Bosse
Direktør
Bosse.biz 

Jesper Falkheimer
Professor
Sektionschef FSI 
Lunds Universitet

Jeppe  
Grønholt-Pedersen
Kontorchef Center for 
Byudvikling
Københavns Kommune

Anders Jarl
Adm. Direktør
Wihlborgs Fastigheter

Renée Mohlkert
Senior rådgivare
Helsingborgs stad

Anette Prilow
Chefkonsulent Greater 
Copenhagen-samar-
bejdet
Region Hovedstaden

Susanne Rikardsson
Adm. direktør
Fastighetsägarna Syd

Bolette Wildt
General Counsel global 
R&D
Ferring Pharmaceutical

Sofie Paisley

koordinator & 

kommunikatør

Sofi Eriksson

analytiker

MEDLEMMER 2018
AarhusKarlshamn AB
Advokatfirman LA 
Partners
Annehem Bygg & Projekt
Aspekta AB
Bengt Nevsten Fastigheter
Boozt Fashion AB 
Boplats Syd
Bosse Biz
Building Network
Business Region Skåne
Byggnads AB Tornahem
Castellum 
Catella Corporate Finance 
Malmö AB
Copenhagen Malmö Port
Croisette Real Estate 
Partner
Cronholmgruppen 
Danir AB
Danske Torpare
DNB Bank Öresund
EHRENBERG Kommu-
nikation
Einar Willumsen A/S
Emcon A/S
Enckell Advokatbyrå
Erhvervsministeriet
Eslövs kommun

Estate Media
European Spallation 
Source ESS
Familjen Helsingborg
Fastighetsnytt Förlags AB
Fastighetsägarna GFR
Fastighetsägarna Syd
Ferring Pharmaceuti-
cals A/S
Folksam Fastigheter
Forum Fastighetsekonomi
Gustavsson Fastigheter
Helsingborgs Hamn AB
Helsingborgs stad
Helsingør Kommune
HH Ferries
HSB Sundsfastigheter
Hässleholms kommun
Ideon Open AB
Igloo HB
IKANO Bostad AB
IKEA Services
Invest in Skåne AB
J+S Projektutveckling
JM
KLP Ejendomme A/S
KPMG Acor Tax
KPMG Sweden
Krook & Tjäder

Kullahusen
KunskapsPorten AB
Kävlinge kommun
Københavns Kommune
Københavns Lufthavne
Landskrona stad
Lokalebasen.dk A/S
Lunds kommun
Lunds universitets Cen-
trum för Öresundsstudier 
Lunicore Studentkonsult 
Länsforsäkringar Skåne
Länsstyrelsen - Öresund-
direkt
Malmö Arena Hotel
Malmö Cityfastigheter
Malmö universitet
Malmö stad
Malmöbryggan Fastig-
hetsekonomi AB
Medeon Science Park
Medicon Valley Alliance
Medicon Village
Metroselskabet Letbanen 
Ring3
Midroc Property Develop-
ment/WTC 
Mine - Etnisk Mångfald i 
Näringslivet

MKB Fastighets AB
NAI Svefa Transactions
Onereality
Peab AB
Petter-Anders-Gården-
Pagen AB
Pronordia AB
Region Hovedstaden
Region Skåne
Relier Syd AB
Resultat Projektledning
Riksbyggen ekonomisk 
förening
Ritzaus Bureau A/S
Rosengård Fastighe-
ter AB
Science Village Scandi-
navia AB
Serneke 
Skandia Fastigheter 
Malmö AB
Skanska Sverige AB
Skurups Sparbank
Sparbanken Skåne
Staffanstorps kommun
Sten K Johnsons Stiftelse
Stena Fastigheter Malmö 
STRING
Svedab AB

Svedala kommun
Sveriges Byggindustrier
Swedbank 
Sweco
Swedavia / Malmö Airport
Sydark Konstruera
Thomasson Group AB
Tillväxt Malmö
Tourism in Skåne AB
Trelleborgs kommun
Udviklingsselskabet By 
og Havn I/S
Utrikesdepartementet
Veidekke Bostad AB
Vellinge kommun
Vellingebostäder AB
Vestas Wind Systems A/S
Volito Fastigheter AB
Värderingsinstitutet i 
Skåne AB
Wihlborgs Fastigheter AB
Work in Denmark
Ängelholms kommun
ÖREAL Öresund Real 
Estate Advisors
Øresundsadvokater
Øresundsbro Konsortiet


