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FORORD

Med denne rapport indleder Øresundsinstituttet en ny fase i analysearbejdet som i den 
kommende tid vil fokusere på Øresundsbrons 20 års jubileum, som er den 1. juli 2020. Vi 
summerer årene med Øresundsbron. Indvielsen af broen blev starten på en stærk udvikling 
for trafikken, pendlingen og flytningen over Øresund og som yderligere fik vind i ryggen af 
højkonjunkturen. 

Omkring 2008 ser trafikken på den nye forbindelse ud til at være mættet og graferne vender 
nedad og falder i takt med finanskrisen. Derefter har trafikudviklingen fulgt et mere normalt 
konjunkturforløb med undtagelse af toggrafikken, som mindskede da id- og grænsekontrollen 
blev indført vinteren 2015/2016. Pendlingen ser i højkonjunkturåret 2019 ud til at være tilbage 
omkring normalniveau, ifølge statistik fra Skånetrafiken, Øresundsbron og ForSea. Trafikken 
på tværs af Øresund har i løbet af de seneste år stabiliseret sig på et højt niveau omkring 9,2 
millioner køretøjer via bro eller færge og i juli slog Øresundsbron en ny trafikrekord. 

Blandt de som tideligt havde mange visioner om Øresundsregionen, er der nogle som ud-
trykker skuffelse over at udviklingen ikke lever op til de forventninger, som voksede frem da 
broen blev bygget og den nye dansk-svenske region blev dannet. Samtidig udtrykker mange 
politikere fra det dansk-svenske samarbejde Greater Copenhagen Committee en fortsat opti-
misme og arbejder blandt andet med at udvikle et såkaldt arbejdsmarkedscharter. 

Øresundsinstituttets slutsats er, at vi er gået fra den første tids visionære syn på Øresundsbron 
og Øresundsregionen til et hverdagsperspektiv med fokus på de fordele som privatpersoner, 
virksomheder og det offentlige kan opnå gennem at udnytte hele grænseregionen. Blandt 
andet er erhvervslivets etableringer og forretning på den anden side af Øresund blevet en alt 
vigtigere del af integrationen mellem Danmark og Sverige. 

Det dansk-svenske politiske samarbejde Greater Copenhagen Committee omfatter nu alle 
kommunerne og regionerne i Region Sjælland, Region Hovedstaden, Region Skåne og 
Region Halland med en befolkning som nærmer sig 4,4 millioner indbyggere, hvoraf 4,0 
millioner bor i den geografi som kaldes Øresundsregionen. Desuden er der flere lokale samar-
bejder og det dansk-tysk-svensk-norske samarbejde STRING med fokus på den kommende 
Femern-forbindelse. 

Øresundsinstituttet giver med sin årlige kortlægning et aktuelt billede af samarbejdet i Øre-
sundsregionen. Udover det politiske samarbejde, som er vokset geografisk til at omfatte hele 
korridoren fra Hamborg til Oslo, findes der en lang række netværksorganisationer og møde-
pladser hvor repræsentanter fra erhvervslivet, kulturlivet, det offentlige og universiteterne fra 
begge sider af sundet mødes. I denne rapport synliggør vi forskellige aktører og beslutnings-
tagere som er involverede i samarbejde på tværs af Øresund. Det tværregionale dansk-svenske 
samarbejde omfatter i dag omkring 400 bestyrelse- og direktørposter i omkring 30 organi-
sationer. Analysen viser at 44 personer har en mere central rolle i det dansk-svenske netværk 
eftersom de har mindst to bestyrelsesposter eller en ledende stilling i disse organisationer.

Malmö, 9 oktober 2019
Øresundsinstituttet
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ØRESUNDSBRON FYLDER 20 ÅR. 
Næste år er det 20 år siden Øresunds-
bron åbnede og det kan også siges at 
være et 20 års jubilæum for den tvær-
regionale region Øresundsregionen/
Greater Copenhagen. Det skal fejres på 
forskellige måder, og det bliver tid til at 
både se tilbage på de 20 år som er gået 
og fremad. Flere aktører planlægger 
at fejre jubilæet, udover Øresundsbron 
vil blandt andet Malmø stad, Region 
Skåne, Greater Copenhagen Commit-
tee, Øresunddirekt og Skånetrafiken 
markere jubilæet. Øresundsinstituttet 
arrangerer sammen med Centrum for 
Øresundsstudier på Lunds universitet 
og Københavns universitet en konfer-
ence og udgiver en bog. 

Samarbejdsorganisationen Greater 
Copenhagen Committee har sat det 
fælles arbejdsmarkedet højt på dagsor-
denen. Et nyt charter for arbejdsmarke-
det er under udvikling. I forbindelse med 
arbejdet er der også fokus på grænse-
hindringer og en konsulentvirksomhed 
har fået opgaven at beregne størrelsen 
på de potentielle gevinster af at løse 
grænsehindringer på arbejdsmarkedet. 
Det såkaldte arbejdsmarkedscharter 
bliver udarbejdet i samarbejde med flere 
aktører, blandt andet repræsentanter fra 
erhvervsorganisationer og fagbevægel-
sen. Læs mere på side 10-13.

BLEKINGE KAN OGSÅ BLIVE EN DEL AF 
 GREATER COPENHAGEN. Sidste år gik Region 
Halland med i den dansk-svenske politiske 
samarbejdsorganisation Greater Copenhagen 
Committee. Nu overvejer også Region Blekinge 
at blive medlem. Læs mere på side 10-13.

Greater 
Copenhagen

och Blekinge?

GREATER COPENHAGEN LEDER EFTER 
NY CHEF. Sara Røpke forlod posten 
som sekretariatsleder for Greater 
Copenhagen Committee sidste septem-
ber, efter kun 18 måneder. En ny leder 
skal rekrutteres og imens er Peter 
Krogsgaard konstitueret chef. Læs 
mere på side 10-13.

HELIKOPTERSAMARBEJDE. Region Ho-
vedstaden og Region Skåne har skrevet 
en hensigtserklæring om et tættere 
samarbejde omkring sundhedsvæsenet. 
Blandt andet vil de have en fælles akut-
lægehelikopter. Læs mere på side 30-31.
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Nyt charter for arbejds
markedet i Greater Copenhagen

NY AMBASSADØR

7%

World Pride 2021

Nye samarbejdsministre i 
både Sverige og Danmark 
Da den svenske udenrigsminister Margot 
Wallström (S) forlod sin post i september 
blev den overtaget af Ann Linde (S), men 
det nordiske samarbejde blev overdraget 
til den nye udenrigshandelsminister Anna 
Hallberg (S). Ny dansk samarbejdsminister 
kom der efter valget i juni – det er Mogens 
Jensen (S), som også er minister for føde-
varer, fiskeri og ligestilling. 

METROCITYRINGEN I KØBENHAVN INDVIET.  I 
slutningen af september åbnede 17 nye 
stationer i Københavns metro. Yderlige-
re stationer tilkommer på en afgrening til 
Nordhavnen i 2020 og Sydhavnen i 2024. Læs 
mere om infrastruktur på side 44-47.

POPUP
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Vibeke Rovsing Lauritzen eftertrådte 
Ove Ullerup som Danmarks ambassadør 
i Sverige i september 2019.

MEDICON VALLEY ALLIANCE I FIRE 
PROJEKTER. Netværksorganisationen 
Medicon Valley Alliance satser på at få 
et bredere samarbejde gennem Inter-
reg-projekter. Læs mere på side 42-43.
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København og Malmø skal arrangere 
to verdensevents sammen - World 
Pride og Eurogames under navnet 
Copenhagen 2021.

Pendlingen steg blandt Skånetrafikens 
togpendlere under første halvår af 
2019. Se fakta om udviklingen 2000-
2018 på side 48-53. 

Øresunddirekt har åbnet en pop-up filial 
i Helsingborg. Læs mere på side 28. 

I den nuværende programperiode har 
EU gennem Interreg Øresund-Kattegat-
Skager rak støttet projekter for 127 
millioner euro. Rammerne for næste 
programperiode 2021-2017 diskuteres 
og det ser ud til at budgettet bliver min-
dre og muligvis ændres programgeogra-
fien, altså hvilke regioner som kan indgå 
i samarbejde. Læs mere på side 38-41.

Færre penge til Interreg 
projekter fremover

44 PERSONER. Så många personer sitter 
i två eller fler tvärregionala styrelser och 
ingår därmed i nätverket över Öresund. 
Läs mer på sidorna 16-19.
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SAMMANFATTNING
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For det dansk-svenske politiske samarbejde Gre-
ater Copenhagen Committee er 2019 blevet et 
omstillingsår. Endnu et medlem banker på døren, 
Region Blekinge, og geografien vil dermed blive 
udvidet igen. Sekretariatets rolle evalueres samtidig 
som en ny sekretariatsleder skal rekrutteres efter 
Sara Røpke forlod posten i slutningen af septem-
ber, og de danske regioner venter på en opdateret 
bekendtgørelse fra den nye erhvervsminister, der 
skal klargøre hvad den danske erhvervsfremmelov 
indebærer for regionernes rolle i det grænseregio-
nale samarbejde. 

I år har Greater Copenhagen Committee blandt 
andet haft et stærkere fokus på det fælles arbejds-
marked og grænsehindringer. Et såkaldt charter for 
arbejdsmarkedet er under udarbejdelse. Tidligere 
har organisationen præsenteret et trafikcharter og 
har derudover haft stort fokus på internationale 
kampagner, udenlandske investorer samt satsning 
på blandt andet turisme. Men med erhvervsfrem-
meloven er det ikke længere muligt for de danske 
regioner at arbejde med erhvervsfremme og turisme 
og det har ændret forudsætningerne for deres græn-
seregionale samarbejde. 

Greater Copenhagen samarbejdet er langt fra det 
eneste aktive dansk-svenske samarbejde. Når Øre-
sundsinstituttet for fjerde år i træk kortlægger hvilke 
aktører, som har tværregionale aktiviteter, så bliver 
det tydeligt, at der er mere bredde i samarbejdet. Vi 
har medtaget 34 aktører, som har en betydning for 
udviklingen i Øresundsregionen. Det er samarbejds-
organisationer, tværpolitiske styregrupper, advisory 
boards, netværksorganisationer og infrastruktursels-
kaber og vi har inddelt dem i fem kategorier.

Derudover har vi set på hvilke personer, som 

har en plads i disse 34 tværregionale organisatio-
ners styregrupper og bestyrelser. Når vi ser på de 
personer, som sidder i to eller flere af disse bestyrel-
ser, så tegnes et netværk mellem 44 personer, som 
kæder over 20 forskellige tværregionale netværk 
og organisationer sammen. De udgør dermed det 
Øresundsregionale samarbejdes kerne. 

Efter at der i 2017 og 2018 var mange nye navne 
blandt politikere, direktører og embedsmænd, så 
har der i 2019 været relativt få udskiftninger. De-
rimod er der nye navne i samarbejdet på nationalt 
niveau. Både Danmark og Sverige har fået en ny 
samarbejdsminister, der er kommet en ny general-
sekretær for Nordisk Ministerråd og en ny dansk 
ambassadør i Sverige.

Det politiske samarbejde 
Det politiske samarbejde omfatter udover Greater 
Copenhagen Committee også det dansk-tysk-
svensk-norske samarbejde STRING, udvalgene 
som godkender og gransker Interreg-projekterne 
og samarbejdet mellem Helsingborg og Helsingør 
samt mellem Malmø og København. I de to 
kommune-samarbejder indgår blandt andet fælles 
Interreg-projekter og for HH-samarbejdet er der 
en fælles strategi med fem indsatsområder: desti-
nationssamarbejde, byudvikling, arbejdsmarked, 
uddannelse og infrastruktur.

Selvom det øresundsregionale samarbejde i bred 
udstrækning består af lokale aktører, så er der også 
aktører på nationalt niveau som påvirker udvikling-
en i regionen. Derfor medtages også Nordisk 
Råd, Nordisk Ministerråd, Grænsehindringsrådet, 
ambassadørerne og samarbejdsministrene i vores 
gennemgang af aktører.

Geografisk udvidelse med Region Blekinge, uklarhed om den danske erhvervs-
fremmelovs rammer for det tværregionale samarbejde samt en ny rekrutte-
ringsproces og evaluering af sekretariatets rolle sætter Greater Copenhagen 
Committee i en omstillingsfase. Derimod er der ikke så store forandringer i de 
øvrige netværksorganisationer, som kan medregnes til det Øresundsregiona-
le samarbejde. Øresundsinstituttet belyser med sin årlige kortlægning, at det 
aktuelle samarbejde i Øresundsregionen favner bredt og er sammenkædet 
gennem 44 nøglepersoner. 

Nye netværk
Inden for gruppen af netværksorganisationer og 
mødepladser er der tilkommet flere nye fora i løbet 
af de seneste år. I maj 2018 blev Øresundsmetro 
Executive etableret af Malmø og København i 
forbindelse med Interreg-projektet om en metro-
forbindelse mellem de to byer. I denne netværks-
gruppe sidder flere indflydelsesrige erhvervsfolk og 
politikere. Interreg-projektet Et Sammenhængende 
Transportsystem i Greater Copenhagen har nedsat 
et tværregionalt Advisory Board i år og Sydsven-
ska Handelskammaren startede tidligere i år en 
midlertidig arbejdsgruppe for Øresundsspørgsmål, 
der skal komme med input til en ny policy for 
Handelskammaren. 

Blandt de netværksorganisationer, som har 
eksisteret i flere år er Gate 21, som primært er et 
dansk samarbejde, men hvor Malmø er medlem, 
Øresundsadvokter som er en netværksorganisation 
for danske og svenske advokater, videnscentret 
Øresundsinstituttet og life science organisationen 
Medicon Valley Alliance. Derudover arbejder 
HH-gruppen for en fast forbindelse i det nordli-
ge Øresund og Greater Copenhagen Connected 
samler investorer som bidrager til ruteudviklingen 
i Københavns lufthavn. Til Københavns Lufthavn 
er der også en vækstkomité, som omfatter en række 
indflydelsesrige nøglepersoner, der har til opgave 
at komme med initiativer til at øge lufthavnens 
styrkepositioner. 

Der er desuden en række netværk som har 
en mindre fast karakter, men som også samler 
indflydelsesrige beslutningstagere på begge sider 
af grænsen, blandt andet Øresundsgruppen og 
Alumnis Øresundsnetværk. Erhvervslivets tværregi-
onale aktiviteter er ikke kortlagt, men derimod viser 
Øresundsinstituttets rapport over bestyrelsesarbejde 
i Sverige og Danmark, at nærheden til København 
gør at skånske virksomheder ofte rekrutterer besty-
relsesmedlemmer og direktører fra den anden side 
af Øresund.  

Andre tværregionale organisationer
Udover netværksorganisationerne og det politiske 
samarbejde, er der flere andre aktører, som har stor 
betydning for udviklingen af regionen. De statslige 
selskaber, som ejer og driver Øresundsbron og den 
kommende Femern-forbindelse, der skal knytte 
Skåne og København nærmere Tyskland samt 
København og Malmøs fælles havn, Copenhagen 
Malmö Port (CMP), og Københavns udviklings-
selskab By & Havn som ejer 50 procent af CMP. 
At Danmark har fået sin første højhastighedsbane, 

metroen i København er blevet udvidet med 17 
stationer, en ny letbanestrækning ventes at åbne i 
Lund næste år samt planerne om at bygge togsta-
tionen ved Kastrup ud, er blandt de satsninger som 
har stor betydning for regionens fortsatte udvikling 
og sammenhængskraft. 

Indenfor universitetsverdenen kan to eksempler 
fremhæves. Dels det omfattende europæiske samar-
bejde European Spallation Source, hvor forsknings-
anlægget bliver bygget udenfor Lund og datacentret 
er etableret på COBIS i København. Dels Centrum 
for Øresundsstudier som samler forskere omkring 
dansk-svenske og Øresundsregionale spørgsmål. 

Det fælles arbejdsmarked er et andet område, 
hvor der er et velfungerende samarbejde. Øresund-
direkt, som åbnede samme år som broen blev ind-
viet, består af to separate organisationer, en dansk 
og en svensk. I de seneste år har der været usikker-
hed omkring finansieringen af den danske del og 
nu diskuteres muligheden at inkorporere informa-
tionstjenesten i Greater Copenhagen samarbejdet. 
For myndighedssamarbejdet Øresunddirekt Sverige 
kan der også være forandring på vej, hvilket hænger 
sammen med omorganiseringen og nedskæringen 
på den svenske myndighed Arbetsförmedlingen. Af 
samme grund bliver Eures Cross Border samarbej-
det sat på pause i 2020. 

Bredere samarbejde
Udover de faste tværregionale organisationer og 
samarbejder er der en lang række andre eksempler 
på tværregionale aktiviteter, fælles arrangementer 
og projekter. I øjeblikket er der 21 igangværende 
Interreg-projekter med udgangspunkt i Øresunds-
regionen, og disse involverer mange forskellige 
kommuner, regioner, universiteter, organisationer 
og virksomheder som partnere. Området for projek-
terne spænder bredt, fra en strategisk undersøgelse 
af en kommende HH-forbindelse til et projekt om 
fertilitet. Programperioden er i slutfasen og der for-
handles om forudsætningerne for den kommende 
programperiode 2021-2027. 

Andre eksempler på tværregionalt samarbejde be-
lyses også i denne rapport. I april i år skrev Region 
Skåne og Region Hovedstaden en hensigtserklæring 
om mere samarbejde på sundhedsområdet, blandt 
andet ønsket om en fælles akuthelikopter. Indenfor 
kulturområdet samarbejder blandt andet Malmø 
Opera og Det Kongelige Teater om teateropsæt-
ninger, der er Kulturværftet og The Tivolis koncert-
samarbejde og Malmø og København som sammen 
skal arrangere kæmpeeventet World Pride og 
Eurogames 2021.

FORTSAT FORANDRING AF DET 
 POLITISKE SAMARBEJDE

SAMMANFATTNING
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Han er i godt humør og starter med at tale om 
hvordan Greater Copenhagen-samarbejdet er 
vokset med Region Halland som nyt medlem, 
inden hans blik falder på Sveriges ambassadør i 
Danmark, Fredrik Jörgensen, som sidder blandt 
tilhørerne i den dansk-svenske samarbejdsorganisa-
tions telt på havnen i Allinge på Bornholm, under 
Folkemødet i midten af juni. 

– Så tænker I, hvor blev Blekinge af. Det vi 
hører i øjeblikket er, at det ikke varer så længe 
inden Blekinge banker på døren til samarbejdet. 
Vi bliver utroligt glade hvis vi kan samle det gamle 
land og vores gamle folk i et samarbejde, og det tør 
jeg godt sige, selvom Sveriges ambassadør i Dan-
mark sidder her, siger Københavns overborgmester 
Frank Jensen (S), som i år desuden er formand for 

Greater Copenhagen Committee. 
Efter bestyrelsesmødet på Københavns Rådhus-
fredag den 27. september, kunne Greater Copen-
hagen Committes næstformand og tillige Region 
Skånes regionrådsformand Carl Johan Sonesson 
(M) i et indlæg på Facebook konstaterede ”Vi traf 
blandt andet beslutning om at bestyrelsen i sin 
helhed er positiv når og hvis en der kommer en 
ansøgning fra Blekinge om medlemsskab”. 

Nu har Carl Johan Sonesson og Region Skåne 
fået til opgave at kontakte Region Blekinge. Det er 
dog endnu ikke givet at Region Blekinge går med i 
Greater Copenhagen-samarbejdet. Til Øresundsin-
stituttet siger Lars Karlsson (C), første næstformand 
i Region Blekinges regionstyrelse, at de ikke er 
kommet så̊ langt i deres diskussioner, at de har 

DET POLITISKE SAMARBEJDE:
2019 et omstillingsår for Greater 
Copenhagen-samarbejdet 
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Region Halland er blevet medlem af det dansk-svenske politiske samarbejde 
Greater Copenhagen Committee og der er også dialog med Region Blekinge om 
medlemskab. Samtidig har den nye erhvervsfremmelov gjort det nødvendigt at 
ændre vedtægterne og arbejdsformerne i samarbejdet. Igennem efteråret har 
den nye socialdemokratiske regering arbejdet med en opdatering af bekend-
tgørelsen for erhvervsfremmeloven. 2019 kan roligt betegnes som et oms-
tillingsår for Greater Copenhagen-samarbejdet.

kunne tage nogen beslutninger. Eftersom Greater 
Copenhagen Committe kræver beslutninger ved to 
på hinanden følgende bestyrelsesmøder for at bevil-
ge nye medlemskaber, er det heller ikke muligt for 
Region Blekinge at gå med direkte efter årsskiftet. 

Ny dansk lov ændrede forudsætningerne  
For Greater Copenhagen Committee indebar 
Region Hallands medlemskab en omstilling, som 
krævede ændringer i vedtægterne. Yderligere en 
vedtægtsændring var nødvendig i forbindelse med at 
en ny lov, erhvervsfremmeloven, blev indført i Dan-
mark den 1. januar 2019. Loven ændrede spillereg-
lerne for de danske regioners medvirken i grænsere-
gionale samarbejder, såsom Greater Copenhagen. 

Formålet med den nye lov er at forenkle og 
effektivisere det erhvervsfremmende arbejde i 
Danmark. Antallet af aktørerskalmindskes, overlap 
i virksomhederne elimineres og det tidligere ud-
budsorienterede system erstattes nu af et støttesys-
tem styret af efterspørgsel. 

Loven indebærer at det erhvervs- og turistfrem-
mende arbejde koncentreres på to niveauer - et 
niveau med kommuner samt seks nye tværkom-
munale erhvervshuse med seks filialer og
et overgribende niveau med den nyoprettede Dan-
marks Erhvervsfremmebestyrelse, der har til formål 
at understøtte en sammenhængende, decentral, 
erhvervsfremmende indsats i Danmark. Regioner-
nes mulighed for at arbejde med egne erhvervs- og 
turistfremmende indsatser ophørte ved årsskiftet. 
Det medførte blandt andet at regionerne ikke 
længere står for hovedfinansieringen bag Copenha-
gen Capacity og Wonderful Copenhagen. I stedet 
har Copenhagen Capacity indgået to 1-årige aftaler 
med Erhvervsministeriet, samt en løbende aftale 
med Udenrigsministeriet, og Wonderful Copenha-
gen organiseres under Erhvervsministeriet. 

For det dansk-svenske politiske samarbejde i 
Greater Copenhagen Committee indebar den nye 
lov at vilkårene for de danske regioners medvirken 
ændres. De danske regioner kan også fremover del-
tage i partnerskaber og medvirke til udformning 
og planlægning af grænseoverskridende samar-
bejdsaftaler, hvor der indgår arbejde med erhvervs-
liv og turisme. De danske regioner må dog ikke 
længere indgå̊ selvstændige aftaler af denne type, 
de må ikke deltage i beslutninger eller finansiere 
sådanne aftaler, og de må ikke have formandspos-
ten i grænseoverskridende partnerskaber såsom 
Greater Copenhagen Committee. 

At den foregående danske regering foreslog 
en ny sundhedsreform, som indebar at de danske 
regioner skulle afvikles som politisk valgte enhe-
der, skabte yderligere usikkerhed omkring Greatar 
Copenhagen-samarbejdet.

Med Folketingsvalget den 5. juni, som resulte-
rede i et magtskifte, blev den usikkerhed lagt på 
is. I starten af september blev de danske regioners 
muligheder for at deltage i bl.a. Greater Copenha-
gen-samarbejdet udvidet. I forbindelse med aftalen 
om regionernes økonomi for 2020 mellem den 
nye S-regering og regionerne, kom beskeden at det 
grænseregionale arbejde er vigtigt og at regionerne 
igen får lov til at have formandsposten i grænsere-
gionale organisationer, såsom Greater Copenhagen 
Committee. Således skrev den danske regering: 

”Parterne er enige om, at regionerne bidrager 
positivt til det grænseoverskridende samarbej-
de, og at de derfor bør have en stærkere rolle i 
dette. Regeringen vil derfor gøre det muligt for 
regionerne, på lige fod med kommunerne, at 
varetage formandsskabet i grænseoverskriden-
de samarbejde, der som ét blandt flere formål 
beskæftiger sig med erhvervsfremme”. 

I løbet af efteråret forventes Danmarks nye erh-
vervsminister Simon Kollerup (S) at udsende en 
opdateret bekendtgørelse til erhvervsfremmeloven. 
Hvorvidt det vil indeholde yderligere ændringer, 
ud over at regionerne får lov til igen at have for-
mandskabet for grænseregionalt samarbejde, vides 
endnu ikke.

Lettelsen over at de danske regioner bevares, og 
at de igen kan have formandsposten for Greater 
Copenhagen Committee, synes at være stor.

– Men usikkerheden har ikke påvirket engage-
mentet. Regionerne på dansk side har virkelig mani-
festeret at de vil fortsætte med at arbejde hårdt i det 
grænseregionale samarbejde siger Katrin Stjernfeldt 

Greater 
Copenhagen

och Blekinge?

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
: Ø

R
ES

U
N

D
SI

N
ST

IT
U

TT
ET

/L
Ö

N
EG

ÅR
D



12 13ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2019

DET POLITISKA SAMARBETET DET POLITISKA SAMARBETET

ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2019

Jammeh (S), borgmester i Malmø og bestyrelses-
medlem i Greater Copenhagen Committee. 

Samtidig med at Københavns formandsår for 
Greater Copenhagen Committee går mod sin 
afslutning, er handlingsplanen for 2018-2019 også 
ved at nå enden. I disse år har samarbejdet haft fire 
fokusområder: bedre infrastruktur og mobilitet, at 
tiltrække talent, turister og investeringer, inter-
national markedsføring, samt at skabe en mere 
integreret tilvækstregion. Tre signaturprojekter 
løftes frem i handlingsplanen: Greater Copenha-
gen som life science centrum, Greater Copenhagen 
gigabit samt grænseløs kollektivtrafik i et integreret 
arbejdsmarked i Greater Copenhagen. 

Allerede da Greater Copenhagen Committee 
blev grundlagt i 2016 blev der lavet en aftaleom 
et fælles mål for infrastrukturen i regionen - et 
såkaldt trafikcharter hvor man blandt andet blev 
enige om at prioritere en fast forbindelse mellem 
Helsingborg og Helsingør samt en Øresundsmetro 
mellem Malmø og København. 

Carl Johan Sonesson mener at trafikcharteret 
har været en stor fremgang for Greater Copenha- 
gen-samarbejdet. 

– At vi i Øresundsregionen har kunnet enes om 
en prioriteringsordning, som vi haft med os når vi 

har mødtes med de respektive landes regeringer. 
I 2019 har Greater Copenhagen-samarbejdet 

haft stort fokus på at skabe en modsvarende aftale 
når det gælder det grænseregionale arbejdsmarked, 
et arbejdsmarkedscharter. Det skal på samme måde 
som trafikcharteret udgøre en mere kraftfuld base i 
diskussionen med de danske og svenske regeringer, 
når det gælder behovet for at løse grænsehindringer. 

Arbejdsmarkedscharter
Arbejdet med arbejdsmarkedscharteret bliver ledt 
af Bo Smith, som er tidligere departementschef 
og dansk chefforhandler for ESS. Han får hjælp 
af konsulentfirmaet Højbjerre Brauer Schultz som 
gennem en udbudsrunde har fået til opgave at 
udrede hvilke grænsehindringer som hæmmer et 
velfungerende arbejdsmarked over Øresund, samt 
hvor store potentielle produktivitetsgevinster som 
kan opstå hvis grænsehindringerne fjernes. Ifølge 
udbudsmaterialet har opgaven en værdi på op til 
400.000 danske kroner og potentialeberegningen 
skal være klar den 1. november i år. I deres arbejde 
med rapporten får Højbjerre Brauer Schultz 
hjælp af Københavns Kommune i hvad der svarer 
til en halvtidsstilling. Rapporten skal udgøre et 
beslutningsunderlag for det fortsatte arbejde med 

at fremtage et arbejdsmarkedscharter for Grea-
ter Copenhagen. Udarbejdelsen af dette vil ske i 
dialog med arbejdsmarkedets parter fra dansk og 
svensk side. Den 4. oktober blev der afholdt en 
workshop i samarbejde med Greater Copenhagen 
Committee, Nordisk Ministerråd, Øresunddirekt 
og interesserede erhvervsorganisationer og fagfo-
reninger. Ved Greater Copenhagens topmøde den 
15. november på Københavns Rådhus vil arbejdet 
med arbejdsmarkedscharteret blive præsenteret. 
Målet er at kunne vedtage arbejdsmarkedscharteret 
på bestyrelsesmødet den 6. december. 
Med samme hurtige tempo er en ny kommunika-
tionsstrategi under udarbejdelse. Målet er at gøre 
regionens brand og organisationen mere kendt og 
synlig på hjemmebane såvel som på nationalt og 
internationalt plan. Efter en udbudsrunde er opga-
ven gået til det danske konsulentfirma Operate. 

Operate fik opgaven den 16. august og den nye 
kommunikationsstrategi skal være klar til Greater 
Copenhagen Committees bestyrelsesmøde den 
6. december. I praktikken indebærer det at det 
første udkast skal være klar nogle dage inden der er 
styregruppemøde den 24. oktober. Der er afsat et 
budget på 500.000 danske kroner til opgaven. 

Kommunikationsstrategien skal følge tre ho-
vedspor: 
• På nationalt og EU niveau skal den være 

dagsordensættende og varetage regionens 
interesser

• Internationalt skal den resultere i at flere 
investeringer, talenter og turister kommer til 
Greater Copenhagen-regionen. 

• Inden for regionen skal den skabe sammen-
hæng, lokal opbakning og gøre samarbejdet 
synligt. 

Ved bestyrelsesmødet i december skal der desuden 
vedtages en ny handlingsplan for årene 2020-2021. 
ifølge Region Skånes regionrådsformand Carl Johan 
Sonesson vil handlingsplanen blandt andet indehol-
de målsætninger om at skabe et miljøcharter. 

Skal Øresunddirekt blive en del af Greater 
Copenhagen?
Ved det seneste bestyrelsesmøde den 27. september 
blev spørgsmålet om fremtiden for informations-
tjenesten Øresunddirekt Danmark diskuteret. 
Øresunddirekt Danmark driver Øresunddirekts 
hjemmesider og er adskilt fra Øresunddirekt 
Sveriges informationskontor i Malmø, som er et 
myndighedsamarbejde. I mange år har det været 

svært at skabe en stabil og langsigtet finansiering 
for den danske del af Øresunddirekt. I dette års 
budget trak Region Hovedstaden sin finansiering 
på grund af den nye erhvervsfremmelov.

I 2019 har Øresunddirekt Danmark et budget på 
2,8 millioner danske kroner: 
• Region Skåne: 400.000 DKK
• Nordisk Ministerråd: 793.750 DKK, hvoraf 

200.000 er projektmidler
• Skattestyrelsen: 400.000 DKK
• Erhvervsstyrelsen: 1.200.000 DKK, hvoraf 

1.000.000 er et særligt tilskud i 2019.

Den fuldstændige finansiering er ikke klar for 2020 
selvom man ved styregruppemødet i septemberin-
formerede om at basisdriften kan håndteres også 
næste år. Øresunddirekt Danmark har sammen med 
Greater Copenhagen Committee søgt tre millioner 
danske kroner fra Erhvervsfremmebestyrelsen. An-
søgningen vil blive behandlet den 14. november. 

Ved bestyrelsesmødet den 27. september fik 
Greater Copenhagen Committees sekretariat til 
opgave at sammen med Region Skåne og Region 
Hovedstaden at søge efter langsigtede finansie-
ringsløsninger for Øresunddirekts danske del. 

– De skal udarbejde to forslag. Jeg foreslog 
at i det ene forslag bør Region Skåne og Region 
Hovedstaden stå for hovedfinansieringen, men det 
andre forslag kan indebære at vi lægger Øresunddi-
rekt ind i Greater Copenhagen-samarbejdet, siger 
Carl Johan Sonesson. 

– Jeg tror at det ville være godt hvis vi kunne 
drive Øresunddirekt som en del af Greater Copen-
hagen Committee. Det ville vi kunne løse gennem 
at hæve medlemsafgifterne. Så ville vi kunne få 
del i Øresunddirekts statistik. Det var den idé jeg 
lancerede ved bestyrelsesmødet.

Nyt for i år er, at også Øresunddirekt Sveri-
ge står i en mere usikker situation. Det svenske 
informationscenter er et samarbejde mellem 
myndigheder med eget personale på kontoret: 
Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmed-
lingen og Länsstyrelsen, og medfinansieret af 
Region Skåne og Nordisk Ministerråd. I og med 
den svenske regering har besluttet at omorgani-
sere Arbetsförmedlingen og har skåret kraftigt 
i budgettet til myndigheden, er der usikkerhed 
omkring deres fremtidige deltagelse i Øresund-
direkt Sverige. I 2020 skal de nye arbejdsformer 
med private aktører som matcher og opkvalifice-
rer ledige testes og i 2021 skal Arbetsförmedling-
ens nye organisation være klar. 
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Greater Copenhagen Committee søger ny chef og evaluerer sekretariatets arbejdsformer
”Sekretariatet har til opgave at betjene komitéen i dens arbejde, herunder mødeforberedelse 
og -afvikling, ledelse af koordinationsgruppen, afholdelse af mindst én konference årligt samt 
økonomistyring af komitéens midler mv.”, står der i vedtægterne. 
     Sekretariatschefen er ikke ekstern talsperson, men som regel er det Greater Copenhagen 
Committees formand som udtaler sig, p.t. Københavns overborgmester Frank Jensen. Den 
30. september stoppede sekretariatschefen Sara Røpke (billedet t.v.) efter kun 18 måneder. 
Forgængeren Sara Pezzolato Ipsen arbejdede i 22 måneder inden hun stoppede. Greater 
Copenhagen Committe blev grundlagt 1. januar 2016 efter en omorganisering af det tidligere 
samarbejde i Öresundskomiteen. Ifølge Greater Copenhagen Committes næstformand og 
Region Skånes regionrådsformand Carl Johan Sonesson (M) skal arbejdsformerne i sekreta-

riatet ses igennem, i forbindelse med at Mercuri Urval hyres til at stå for rekrutteringen af en ny sekretariatschef. Dette 
arbejde ledes af Københavns Kommune i samarbejde med Region Skåne, Region Sjælland og Helsingborgs stad. 
     - Diskussionen handler blandt andet om hvor stærk sekretariatschefen skal være. Samtidig skal vi se på hvilke kom-
petencer man har brug for, siger Carl Johan Sonesson. 
     Sekretariatet har fem stillinger i budgettet og p.t. er to af disse ubesatte. Konstitueret sekretariatschef er Peter 
Krogsgaard. Under sit formandskabsår bistår København med to personer som ekstra ressourcer. Greater Copenhagen 
Committee har 4 regioner og 85 kommuner i Sverige og Danmark som medlemmer. 

STRING samarbejdet ledes af en adm. direktør som også er talsmand
Det tysk-dansk-svensk-norske politiske samarbejde STRING, som har fokus på den kommende 
Femern Bælt-forbindelsen, har ikke en sekretariatschef, men en adm. direktør, Thomas Becker 
(billedet t.v.), som er taleperson udadtil. ”Sekretariatet er den permanente organisationen, med 
ansvaret for det daglige arbejde, samt gennemførslen af politiske beslutninger”står der på 
hjemmesiden. STRING har syv ansatte inklusiv den adm. direktør. Arbejdet har et smallere fokus 
end det i Greater Copenhagen Committee og er rettet mod infrastruktur og grøn økonomi som 
kan binde strækningen Hamburg-Oslo sammen og danne en ny megaregion. 
     STRING har 13 medlemmer - regioner og kommuner på strækningen fra Hamburg til 
København, Göteborg og Oslo. Medlemmerne benævnes ofte som partnere. 
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Med ambitionen att göra Köpenhamn till lika stor knutpunkt för tågtrafiken 
i Skandinavien som Kastrup är för flyget informerar statliga svenska tågbo-
laget SJ de danska politikerna om möjligheterna som uppstår om järnvägen 
öppnas upp ökad konkurrens. SJ satsar nu 9 miljarder SEK på att renovera 
och köpa nya snabbtåg. Samtliga snabbtåg ska i framtiden klara av dansk 
standard och i framtiden hägrar nya destinationer som Hamburg och Berlin.

SVENSKA TÅGBOLAGET SJ VILL GÖRA 
KÖPENHAMN TILL KNUTPUNKT

I framtiden ska samtliga SJ:s 
snabbtåg klara av dansk järn-
vägsstandard. Fram till 2023 
innebär det en utökning från 10 
till 76 snabbtåg som kan köra 
från Stockholm eller Göteborg 
till Köpenhamn. 

Sammanlagt investerar SJ 9 mil-
jarder SEK på att dels renovera 
36 befintliga X2000 snabbtåg, 
dels på inköp av 30 nya och 
större snabbtåg som kan köra i 
250 km/h och som ska levereras 
2023. Inköpsbeslutet fattas 
inom kort av SJ:s styrelse. Totalt 
får SJ därmed en snabbtågsflotta med 76 tåg som är 
anpassade till dansk tågstandard. 

– Idag kör vi sju turer per dag från Stockholm till 
Köpenhamn och på sommaren har vi även direkttra-
fik från Göteborg, säger SJ:s vd Crister Fritzson. 

– Vi ser en enorm tillväxt i Öresundsregionen 
och vill utöka trafiken till Köpenhamn. På sikt vill 
vi ha entimmestrafik.
 
Resandet från Stockholm till Malmö och Köpen-
hamn ökar hela tiden och en ny trend är att rese-
närerna på väg till Köpenhamns flygplats i Kastrup 
i allt större utstsräckning även kommer från orter 
längre norrut. Från Östergötland har SJ idag många 
resenärer på väg till Kastrup.
 
En annan trend är att restiderna fortsätter att 
minska. När Södra stambanan i Sverige får ett nytt 
signalsystem 2023 kommer kommer det bli möjligt 
för de nya tågen att köra i 250 km/h på delar av 
sträckan mellan Stockholm och Malmö. Hos SJ 

finns en önskan om att detta kan ska kunna minska 
restiden på sträckan minska till mellan tre och fyra 
timmar, uppger Crister Fritzson. På samma sätt 
kommer restiden på Västkustbanan minska när den 
fram emot 2030 blir fullt utbyggd till två spår.

Crister Fritzson siktar mot fler danska resmål än 
Köpenhamn. Redan nu finns Odense och Aarhus 
med i framtidsplanerna. När Fehmarn Bält-tunneln 
står klar 2028 är målet att även trafikera Hamburg 
och Berlin. Men det finns en utmaning - Danmark 
har inte kommit lika långt som Sverige när det gäller 
att öppna upp järnvägarna för andra aktörer än den 
egna statliga tågmyndigheten DSB. Därför möter 
politikerna i Öresundsregionen allt oftare talare från SJ 
som berättar om en ny vision där Köpenhamn kan bli 
en Skandinavisk knutpunkt för tågtrafiken på samma 
sätt som Kastrup är det på flyget. Vid intervjun är 
Crister Fritzson på väg till Dansk Industris toppmöte. 
I maj i år talade en kollega vid Greater Copenhagens 
infrastrukturkonferens i Köpenhamns rådhus.

Crister Fritzson, vd SJ, på Huvudbangården i Köpenhamn.
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Även om mycket av det gränsregionala politiska samarbetet sker inom orga-
nisationerna Greater Copenhagen Committee och STRING finns flera bilate-
rala samarbeten. Malmö och Köpenhamn utreder tillsammans en Öresunds-
metro medan Region Skåne och Region Huvudstaden är överens om att utöka 
samarbete inom sjukvården. I norra Öresund finns HH-samarbetet.

SAMARBETET SKER ÄVEN DIREKT 
MELLAN REGIONER OCH KOMMUNER

Danska Folketinget och Sveriges 
Riksdag behöver inte ta fram 
plånboken för att bygga fler fasta 
förbindelser över Öresund. Det 
budskapet var tydligt när Kö-
penhamns överborgmästare och 
Greater Copenhagen Committes 
ordförande Frank Jensen (S) 
under Folkemødet på Bornholm 
i mitten av juni i år debatterade 
med bland andra folketingspoliti-
ker i en panel om hur man skapar 
mest mobilitet för pengarna.
– Vi har en fast förbindelse över 
Öresund som firar 20-årsjubileum 
nästa år och vi börjar närma oss 
den tidpunkt då den är betald. Därefter genererar den 
ett rätt stort överskott.

– Vi har räknat på det, det kan finansiera både 
en fast HH-förbindelse och en Øresundsmetro.

Planerna på en fast förbindelse mellan Helsingör och 
Helsingborg och en Øresundsmetro mellan Malmö och 
Köpenhamn finns med i den överenskommelse, trafik-
charater, som träffats i det dansk-svenska politiska sam-
arbetet Greater Copenhagen Committee. I norra Öre-
sund finns det kommunala HH-samarbetet som just nu 
får draghjälp av en statlig dansk-svensk utredning om 
en fast HH-förbindelse. I södra Öresund kommer den 
ursprungliga idén till en Øresundsmetro från det nära 
samarbetet mellan Malmö och Köpenhamn. Städerna 
sköter på egen hand utredningen om Øresundsmetron 
som nu är inne på sin fjärde etapp.

– Tyngdpunkten har varit hos Köpenhamn och 
Malmö som drivit projektet gemensamt och det är vi som 
tagit initiativ till att bilda Metrorådet, säger Malmö kom-
munstyrelses ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Med det tyska myndighetsgodkännandet av den 
fasta förbindelsen över Fehmarn Bält på plats och 
Köpenhamns planer på ytterligare utbyggnad av 
Metrosystemet har tankarna på en Øresundsmetro 
fått ökad aktualitet. 
   – Nu behöver vi växla upp arbetet. Från svensk 
sida har vi öppnat en diskussion om hur vi dockar 
ihop vår trafik med Köpenhamns Metrosystem och 
var vi kan se de framtida noderna i Malmö, kanske 
Nyhamnen och sjukhusområdet, fortsätter Katrin 
Stjernfeldt Jammeh.

Region Skåne och Region Huvudstaden har utökat 
sitt samarbete inom sjukvård som man vill ska 
omfatta allt från barnsjukvård till kunskapsutbyte 
om sjukhusbyggen och en gemensam dansk-svensk 
ambulanshelikoper. (Läs mer sid 30-31). 
   – Den 16 december kommer vi att träffas i Ring-
sted och titta på den ambulanshelikopter som finns 
där, säger Region Skånes regionstyrelses ordförande 
Carl Johan Sonesson (M).
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Katrin Stjernfeldt 
Jammeh (S), 
kommunstyrelsens 
ordförande Malmö stad 
och styrelseledamot i 
Greater Copenhagen 
Committee.
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Carl Johan Sonesson 
(M), ordförande i Region 
Skånes regionstyrelse 
samt vice ordförande 
i Greater Copenhagen 
Committee.
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Frank Jensen (S), 
överborgmästare i 
Köpenhamn och under 
2019 ordförande i 
Greater Copenhagen 
Committee.
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Det er relativt få forandringer som ses blandt nøgle-
personerne i det tværregionale netværk i Øresundsre-
gionen siden sidste års kortlægning. Der var udskift-
ning af udviklingsdirektører i alle tre regioner i 2017 
og 2018 ligesom flere andre organisationer fik ny 
chef blandt andet STRING og Greater Copenhagen 
Committee. Thomas Becker som er adm. direktør 
for STRING har taget en synlig rolle som talsperson 
for det dansk-tysk-svensk-norske samarbejde mens 
sekretariatslederen for Greater Copenhagen Commit-
tee har haft en mere koordinerende og intern rolle. 
Sara Røpke meddelte for nylig at hun stopper på den 
post, efter kun 18 måneder, og chefkonsulent Peter 
Krogsgaard fra Københavns Kommune er konstitu-
eret chef mens organisationen udreder sekretariatets 
organisering og rekrutterer en ny sekretariatsleder.

Siden det svenske valg i september 2018 er der 
også kommet nye politikere til. Region Skånes 
formand hedder nu Carl Johan Sonesson (M), men i 

Helsingborg og Malmø har borgmestrene fået man-
datperiode til. Også de fleste netværksorganisationer 
såsom Gate 21, Øresundsinstituttet, Medicon Valley 
Alliance og Øresundsadvokater har haft samme chef 
under de seneste år. Ligeledes har flere andre nøgle-
personer beholdt sine poster, eksempelvis Claus Jen-
sen, forbundsformand for Dansk Metal og medlem 
i et flertal tværregionale bestyrelser. Derimod er der 
nye ansigter i samarbejdet på nationalt niveau. Både 
Danmark og Sverige har fået en ny samarbejdsminis-
ter, der er kommet en ny generalsekretær for Nordisk 
Ministerråd og en ny dansk ambassadør i Sverige. 

Omstilling i det politiske samarbejde
Første januar i år blev Region Halland medlem i 
det politiske samarbejde The Greater Copenhagen 
Committee som nu samler 46 danske og 39 svenske 
kommuner samt Region Hovedstaden, Region Sjæl-
land, Region Skåne og Region Halland. Desuden 

NØGLEPERSONER:
44 personer med indflydelse i 
flere tværregionale netværk
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Samarbejdet på tværs af Øresund er altid i forandring. Det består af mange 
forskellige organisationer og omfatter vigtige beslutningstagere fra det offentli-
ge, erhvervslivet og universiteter. Hver især har de også et netværk som trækker 
tråde ud i det danske og svenske erhvervsliv og den politiske scene. Øresundsin-
stituttet har tegnet netværket som omfatter 44 personer, der har to eller flere 
poster i bestyrelser eller styregrupper i det tværregionale samarbejde.

har Region Blekinge for nylig meddelt, at de også 
overvejer at indgå i samarbejdet, men det er endnu 
ikke bestemt.

I Greater Copenhagens bestyrelse sidder 18 
medlemmer og i 2019 er Københavns Kommunes 
overborgmester Frank Jensen (S) formand. Blandt 
bestyrelsesmedlemmerne findes også Malmøs 
borgmester Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Hel-
singborgs borgmester Peter Danielsson (M) samt 
regionrådsformændene Sophie Hæstorp Andersen 
(S) fra Region Hovedstaden, Heino Knudsen (S) 
fra Region Sjælland og Carl Johan Sonesson (M) 
fra Region Skåne. Flere af dem sidder også i det 
dansk-tysk-svensk- norske samarbejde STRING 
som arbejder for bredere samarbejde og viden om 
Femern-regionen, og har en plads i Københavns 
Lufthavns Vækstkomité samt Øresundsmetro 
Executive. Førstnævnte er lufthavnens vækstråd som 
samler 23 beslutningstagere fra Skåne og Danmark 
der skal identificere idéer og initiativer for at styrke 
lufthavnens position som internationalt knude-
punkt.  Øresundsmetro Executive er blevet etableret 
af Malmø og København og formålet er at sprede 
kendskabet til og udvikle planerne om en metrofor-
bindelse mellem de to byer. I de to netværk indgår 
flere indflydelsesrige personer. Ud over lufthavnens 
adm. direktør Thomas Woldbye og de regionale 
toppolitikere, så omfatter listen over medlemmer 
blandt andet Torben Möger Pedersen, adm. direktør 
for PensionDanmark, og medlem blandt andet i be-
styrelsen CBS, Arbejdernes Landsbank og Symbion, 
og Claus Jensen, forbundsformand for Dansk Metal 
som sidder i mere end 40 bestyrelser, blandt andet 
Danmarks Nationalbank, Det Økonomiske Råd, 
InnovationsFonden og Sund og Bælt Holding A/S 
samt alle dennes datterselskaber og Øresundsbro 
Konsortiet. 

Kontaktflader mellem netværks
organisationerne
Københavns Lufthavns Vækstkomité er den arena 
som samler flest aktører fra både det offentlige og 
private. Trådene som går herfra forbinder eksem-
pelvis Fehmarnbelt Business Council via Michael 
Svane, som er branchedirektør for DI Transport, 
og Stephan Müchler, adm. direktør på Sydsvenska 
Handelskammaren og Øresundsinstituttet forbindes 
via Pia Kinhult, Host of States Relations for ESS. 
Øresundsinstituttet er via sin bestyrelse desuden-
koblet til Øresundsmetro Executive, Greater Copen-
hagen Committee og Øresundsadvokater. Life Science 
netværksorganisationen Medicon Valley Alliance er 
forbundet til resten af netværket via Trine Winterø som 

sidder både i organisationens bestyrelse og Københavns 
Lufthavns Væsktkomité. Organisationen Gate 21, som 
arbejder for grøn omstilling, er koblet til både Greater 
Copenhagen Committee via organisationens formand 
Steen Christiansen, også borgmester i Albertslund 
Kommune, samt Interregs Styringsudvalg via Niels Axel 
Nielsen. HH Gruppen, som er et netværk med aktører 
der arbejder for at sætte en fast HH-forbindelse på dags-
orden, forbindes ikke overraskende mest til det politiske 
samarbejde i Helsingborg og Helsingør, hvor de to byers 
borgmestre, Benedikte Kiær (K) og Peter Danielsson 
(M), er involverede i begge samarbejder.

Den statslige infrastruktur er koblet til 
erhvervslivet 
De statslige infrastrukturselskaber er medtaget 
i netværket for at belyse ejerstrukturen for Øre-
sundsbron og den kommende Femern-forbindelse, 
som begge naturligvis er vigtige fundamenter for 
udviklingen i Øresundsregionen. Der sidder flere 
medlemmer som har en plads i samtlige bestyrel-
ser for Sund & Bælt Holding A/S, A/S Øresund, 
Femern A/S, A/S Femern Landanlæg og Øresunds-
bro Konsortiet, deriblandt Jørn Tolstrup Rohde, 
som også er medlem af bestyrelsen for blandt andet 
Løgimose Meyers og Blue Ocean Robotics samt Peter 
Frederiksen, som desuden er bestyrelsesmedlem i 
Uni-tankers og Bunker Holding. I bestyrelsen for 
Øresundsbro Konsortiet sidder også Bo Lundgren, 
tidligere svensk skatteminister og blandt andet for-
mand i Sparbanksstiftelsen Finn, og Kerstin Hessius, 
adm. direktør for Tredje AP-fonden som sidste år 
blev kåret til Sveriges mægtigste erhvervskvinde. 

Uvis fremtid for arbejdsmarkedssamarbejdet
Øresunddirekt, informationscentret som er et 
samarbejde mellem de svenske myndigheder Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen og Skatteverket, er 
koblet via sin styregruppe til den danske del af Øre-
sunddirekt gennem Claes Håkansson, som er senior 
advisor i Nordisk Ministerråd og Sandra Forsén 
som er leder for informationscentret i Malmø. Via 
Ninni Benediktsson er der også en kobling til Cross 
Border som er det europæiske Eures samarbejde 
mellem blandt andet Arbetsförmedlingen og Work 
in Denmark. Næste år vil dette samarbejde ligge på 
is eftersom formandsskabet ifølge rammeaftalen skal 
overgå fra Sverige til Danmark og koordinatorrollen 
den anden vej. Da Arbetsförmedlingens fortsatte 
organisation er under udredning vil der ikke blive 
ansat en svensk koordinator i 2020. Omorganise-
ringen af Arbetsförmedlingen kan muligvis også 
påvirke Øresunddirekts arbejde. 
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Nätverket över Öresund
Nyckelpersoner i det tvärregionala samarbetet 
som har minst två uppdrag.
Läs mer om organisationerna 
på nästkommande sidor och 
se fullständig lista över alla 
styrelsemedlemmar i bilaga 
sidorna 58-61. 

NYCKELPERSONERNYCKELPERSONER

CLAUS JENSEN
Forbundsformand, Dansk Metal

KERSTIN THAM
Rektor, Malmö universitet

HELLE AHLENIUS  
PALLESEN
Direktør, Øresundsadvokater

BO LUNDGREN
Professionell 
styrelseledamot

THOMAS WOLDBYE
Adm. direktør Københavns 
Lufthavne A/S

PIA KINHULT
Head of Host states 
relations, ESS

STEPHAN MÜCHLER
VD, Sydsvenska 
Handelskammaren

BENEDIKTE KIÆR
Borgmester,  
Helsingør Kommune (K)

STINE JOHANSEN
Kommunaldirektør,  
Helsingørs Kommune

MICHAEL SVANE
Branchedirektør, DI 
Transport

TORBEN MÖGER 
PEDERSEN
Adm. direktør, 
PensionDanmark

PALLE LUNDBERG
Stadsdirektör, 
Helsingborgs stad

PETER DANIELSSON
Kommunstyrelsens 
ordförande, Helsingborgs stad (M)

FRANK JENSEN
Overborgmester, Københavns 
 Kommune (S)

KATRIN STJERNFELDT 
JAMMEH
Kommunstyrelsens ordförande, 
Malmö stad (S)

TRINE WINTERØ
Dekan, Det Sundheds
videnskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet

SOPHIE HÆSTORP 
ANDERSEN
Regionrådsformand,  
Region Hovedstaden (S)

EVAN LYNNERUP
Regionrådsmedlem,  
Region Sjælland (V)

LOUISE EKLUND
Regionråd, Region Skåne (L)

CARL JOHAN 
SONESSON
Regionstyrelsens ordfö
rande, Region Skåne (M)

HEINO KNUDSEN
Regionrådsformand, 
Region Sjælland (S)

HENRIK FRITZON
2:a vice ordförande, Region
styrelsen, Region Skåne (S)

STEEN  
CHRISTIANSEN
Borgmester, Albertslund 
Kommune (S)

NIELS AXEL NIELSEN
Fhv. Koncerndirektør, DTU PETER CAVALA

Samhällsbyggnadschef, 
Länsstyrelsen Skåne

SANDRA FORSÉN
Verksamhetsansvarig, 
Øresunddirekt Sverige

CLAES  
HÅKANSSON
Seniorrådgivare, 
Nordiska 
Ministerrådet

MICAEL NORD
Näringslivsdirektör 
Malmö stad

MARIA KORNER 
WESTIN
Enhetschef EU och  
internationella  
relationer, Region Skåne

DIANA ARSOVIC 
NIELSEN
Direktør, Center for 
Regional Udvikling, 
Region Hovedstaden

NINNI BENEDIKTSSON
Line Manager,  
Eures Arbetsförmedlingen

ANETTE PRILOW
Chefkonsulent,  
Region Hovedstaden

LENE LANGE
Executive Vice President, 
Skamol A/S

MIKKEL  
HEMMINGSEN
Adm. Direktør, Sund  
& Bælt Holding A/S

PETER FREDERIKSEN
Bestyrelsesformand, 
Sund & Bælt Holding A/S

RUTH SCHADE
Koncerndirektør/CFO, Harboes Bryggeri A/S

WALTER CHRISTOPHERSEN
Selvstændig erhvervsdrivende

MALIN  
SUNDVALL
Chefsjurist, LKAB

KERSTIN HESSIUS
VD, Tredje APfonden

JØRN TOLSTRUP ROHDE
Professionel bestyrelsesmedlem

JOHAN WESSMAN
VD, Øresundsinstituttet

RENEÉ MOHLKERT
Senior rådgivare Helsingborgs stad

Advisory Board Sam. 
transportsystem i 
Greater Copenhagen

CARSTEN KRABBE
Udviklingsdirektør, 
Region Sjælland

LARS ERIK FREDERIKSSON
Bolagsförvaltare, Näringsdepartementet

Svedab
Sund & Bælt

Øresundsbro
Konsortiet

HH gruppen

Øresundsadvokater

Gate 21

Medicon
Valley Alliance

Interreg*

Øresunddirekt
Sverige

Øresunddirekt
Danmark

Cross Border

Øresundsmetro
Executive

HH politisk
samarbejde****

Femern A/S
Landanlæg

A/S Øresund

Femern A/S

Københavns Lufthavns
Vækstkomité

Øresunds
instituttet

Fehmarnbelt
Business Council

Greater
Copenhagen
Committee**

STRING***

* Består av Interreg Styringsudvalg og Overvågningsudvalg
** Består av Greater Copenhagen Committee politiske bestyrelse, adminstra-
tive styregruppe samt koordinationsgruppe. Greater Copenhagens sekretari-
atsledare lämnade sin tjänst den 30 september i år och Peter Krogsgaard är 

tillförordnad (konstitueret) chef medan rekryteringen pågår.
*** Består av STRING Political Forum og Steering Group.
**** Består av en politisk styregruppe og en administrativ styregruppe
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Politisk tværregionalt samarbejde
Det politiske samarbejde i Øresundsregionen 
består af flere aktører og det strækker sig 
geografisk ud over grænserne ned til Tysk
land og op langs med den svenske vestkyst 
til Norge. Det samarbejde som omfatter flest 
aktører er Greater Copenhagen Committee 
som siden det blev etableret i 2016 er vokset 
til også at inkludere Halland og nu snart 
også Blekinge. Samtidig er samarbejdet som 
udspringer af beslutningen af at bygge en 
fast forbindelse mellem Danmark og Tysk
land også vokset til at blive et både svensk 
og norsk anliggende. Det er desuden ofte 
at Interregprogrammet som hvert år giver 
støtte til et stort antal projekter, er et poli
tisk organ, hvor der sidder repræsentanter 

fra Sverige, Danmark og Norge. De udvælger 
hvilke projekter som skal få støtte og påvir
ker dermed også samarbejdsfladerne og mu
lighederne på tværs af sundet. Deltagerne i 
projekterne er desuden ofte kommuner og re
gioner, som dermed skaber nye samarbejder 
og kontakter på den anden side af Øresund.  
Grænsehindringsrådet er desuden også en 
platform for politisk samarbejde med målet 
om at fjerne barrierer for den frie bevægelse 
i Norden. Sidst men ikke mindst er der også 
et fungerende lokalt samarbejde mellem 
Helsingborg og Helsingør ligesom Malmö og 
København gennem flere år har drevet fælles 
projekter og flere af regionens kommuner 
deltager i forskellige Interregprojekter.  

The Greater Copenhagen 
Committee

Det politiske partnerskab mellem 46 danske og 39 
svenske kommuner samt Region Hovedstaden, Region 
Sjælland, Region Skåne og Region Halland. Samarbejds-
organisationen blev etableret i januar 2016 og erstattede 
det tidligere politiske samarbejde i daværende Öresund-
skomiteen. Målet er at fremme væksten, tiltrække flere 
udenlandske investorer og virksomheder, arbejde for at 
styrke den internationale infrastruktur samt at fremme 
et sammenhængende arbejdsmarked. Organisationen 
har blandt andet vedtaget et trafikcharter og arbejder 
med et arbejdsmarkedscharter. Bestyrelsen består av 18 
medlemmer fra udvalgte kommuner og regioner. Se også 
side 10 for mere om Greater Copenhagen Committee.

Sekretariatsleder: Sara Røpke stoppede den 30 sep-
tember 2019 og i skrivende stund er Peter Krogsgaard 
konstitueret sekretariatsleder 
Formand: Frank Jensen (S), overborgmester Københavns 
Kommune. 
Bestyrelsen består af 18 medlemmer. Formandsskabet 
består af fire personer som repræsenterer de fire geo-
grafiske områder og udses for et år ad gangen.
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Et politisk partnerskab mellem Hamburg og Schleswig-Hol-
stein i Tyskland, Region Hovedstaden, Region Sjælland, 
og Københavns Kommune i Danmark, og Region Skåne, 
Malmö stad, Göteborgs stad, Västra Götaland og Region 
Halland i Sverige, samt Østfold og Akerhus fylkeskommune 
i Norge. Målet er at stærke udviklingen og samarbejdet i 
området i forbindelse med at den kommende faste forbin-
delse mellem Danmark og Tyskland ved Femern skaber nye 
muligheder. Fokusområderne er infrastruktur, grøn vækst, 
grænsehindringer, turisme samt forskning. Organisationen 
har et politisk forum med potliikere fra alle partners, en sty-
regruppe med direktører fra de forskellige partners samt en 

kontaktgruppe med repræsentanter fra embedsmandsni-
veau. STRING blev etableret som et Interreg-projekt i 1999. 
Adm. direktør: Thomas Becker.
Chairman for Political Forum: Sophie Hæstorp Andersen 
(S), regionrådsformand Region Hovedstaden
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Interreg

EU’s program for tværregionalt samarbejde. Programmet 
Øresund-Kattegat-Skagerrak har under perioden 2014-
2020 haft 127,6 miljoner euro til at støtte en lang række 
forskellige projekter inden for fire områder: innovation, 
beskæftigelse, grøn økonomi og transport. Interreg har et 
sekretariat og to politisk tilsatte udvalg: 
Interreg Styringsudvalg Øresund. Det udvalg der be-
slutter hvilke projektansøgninger, som skal godkendes 
som et Interreg-projekt og dermed have tildelt støtte. 
Pengene til Interreg-projekterne kommer fra EU’s 
European Regional Development Fund og støtten er 
halvdelen af projektets budget. 

Interreg Overvågningsudvalget. Det udvalg som skal 
sikre kvalitet og effektivitet i Interreg-projekterne i 
Øresundsregionen. Udvalget består af både politikere og 
embedsmænd fra Danmark, Norge og Sverige. 
Læs mere om Interreg på side 38. 
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HH-samarbejde

Det er et løbende samarbejde mellem Helsingør Kom-
mune og Helsingborgs Stad. Samarbejdet består både 
af en politisk styregruppe og en styregruppe bestående 
af embedsmænd. De to borgmestre Peter Danielsson 
(M) i Helsingborg og Benedikte Kiær (K) er aktive i den 
politiske styregruppe. 

HH-samarbejdet har en overordnet strategi med fem 
indsatsområder: destinationssamarbejde, byudvikling, ar-
bejdsmarked, uddannelse og infrastruktur. I løbet af det se-
neste år har der frem for alt været flere aktiviteter inden for 
arbejdsmarkedsområdet. De to kommuner afholder blandt 
andet fælles jobmesser for arbejdssøgende på begge sider 
af Sundet og sidste år indledte kommunerne sammen 
med Arbetsförmedlingen Interreg-projektet Jobb på tvärs 
som arbejder for at styrke det fælles arbejdsmarked i det 
nordlige Øresund. Øresunddirekt har åbnet en pop-up filial 
i Helsingborg for at kunne rådgive og informere pendlere 
i HH-området. Indenfor destinationsområdet bliver der 
blandt andet arrangeret fælles presserejser under koncep-
tet ”two countries-one destination”. Inden for området by-
udvikling er der et arbejde i gang med at styrke koblingen 
mellem de nationale cykelstier. Helsingborg planlægger en 
byudviklingsmesse, H22, hvor Helsingborg skal vise flere 
dele af byen og der er tanker om at inkorporere HH-sam-
arbejdet i dette. Visionen om en fast forbindelse mellem 
Helsingborg og Helsingør har været tydelig lige siden 
samarbejdet blev indviet og nu undersøges mulighederne 
for og effekterne af en HH-forbindelse i et Interreg-projekt, 
hvor de statslige myndigheder er drivende. 

Malmø-København samarbejde

De to største byer i Øresundsregionen har igennem 
flere år haft et samarbejde med regelbundne møder 
mellem embedsmænd såvel som politikere. Siden begge 
kommuner indgik i samarbejdsorganisationerne Greater 
Copenhagen Committee og STRING sker samarbejdet 
primært igennem disse organisationer, men kommunal-
direktørerne træffes en eller to gange om året. Derudo-
ver samarbejder de to kommuner også gennem nogle 
Interreg-projekter og fælles arrangementer. I 2021 skal 
de to byer arrangere de to verdensevents WorldPride 
og Eurogames under navnet Copenhagen 21. Deru-
dover driver Malmø og København sammen det fjerde 
Interreg-projekt om mulighederne ved en etablering af 
en Øresundsmetro og har i denne sammenhæng startet 
netværket Øresundsmetro Executive.

KOMMUNERNA OCH  
REGIONERNA ÄR AKTIVA I 
FLERA INTERREG-PROJEKT

Det tvärregionala samarbetet mellan danska 
och svenska kommuner och regioner drivs 
inte enbart genom samarbetsorganisationer, 
men även till stor del i projektform. Region 
Hovedstaden är lead partner på fyra pågående 
Interreg-projekt, Region Skåne på ett och Kö-
penhamn, Helsingborg, Ballerup, Holbæk och 
Malmö är lead partner på var sitt projekt.  
 
Se sidan 38-41 för mer om Interreg-projekt. 
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Magnus Schönning.

Thomas Becker.

Frank 
Jensen.

Benedikte 
Kiær.
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Nätverksorganisationer och  
mötesplatser
Det finns ett flertal nätverk, organisationer 
och mötesplatser där danska och svens
ka aktörer träffas. De har olika syften och 

även om inte alla har en tydlig tvärregional 
styrelse är de viktiga arenor för Öresunds
regionens beslutsfattare.

Øresundsbro Konsortiet arrangerar fyra frukostmöten 
och en halvdagskonferens under namnet Øresund Busi-
ness Meeting varje år. På programmet finns olika företag 
och personer som rör sig över sundet och bland deltagar-
na finns mestadels personer från näringslivet. 

Fehmarn Belt Business Council 

Netværksorganisation for erhvervsorganisationer i områ- 
derne Hamburg, Lübeck, Sjælland og Skåne, blandt andet 
Sydsvenska Handelskammaren og DI. Formålet er bl.a. at 
udnytte potentialerne ved den kommende fast forbindelse 
mellem Danmark og Tyskland. 
Formand: Siegbert Eisenach, Industrie und Handelskam-
mer zu Schwerin. 

Gate 21

Et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Region 
Sjælland, vidensinstitutioner, en række kommuner og 
virksomheder i Greater Copenhagen som skal fremme 
grøn omstilling. Netværket har flest danske aktører, men 
også Malmø stad er partner. 
Direktør: Poul Erik Lauridsen.
Bestyrelsesformand: Steen Christiansen, borgmester 
Albertslund Kommune.

Greater Copenhagen Connected

En investorgruppe med partnere som bidrager til 
arbejdet med at tiltrække flere internationale flyruter til 
Københavns Lufthavn. Erhvervsministeriet, Københavns 
Kommune, Københavns Lufthavn, Malmø stad og Region 
Skåne er investorer og har representanter i gruppen. 

Københavns Lufthavns  
Vækstkomité

En stakeholderkomité hvis formål er at samle stærke 
regionale aktører, som kan identificere ideer og initiativer 
som kan bidrage til at styrke Københavns Lufthavn i den 
internationale konkurrence gennem fortsat rutevækst og 
forbedring af den internationale tilgænglighed. Eftersom 
udviklingen af lufthavnen er vigtig for både Sydsverige og 
Danmark kommer komiteens medlemmer fra begge lande. 
Formand: Jens Kramer Mikkelsen, fd borgmästare i 
Köpenhamn, director of urban development Nrep.

HH-gruppen

Et netværk som arbejder for at fremme en beslutning 
om at etablere en fast Øresundsforbindelse mellem Hel-
singør og Helsingborg. Det har omkring 40 medlemmer 
og en styregruppe med af aktører fra Helsingborgs stad, 
Helsingør Kommune, Region Hovedstaden, Region Skåne 
samt erhvervsorganisationerne Dansk Transport og Lo-
gistik (DTL), Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Sydsvenska 
Handelskammaren. 
Formand: Erik Østergaard, adm. direktør i Dansk Trans-
port og Logistik.
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Øresundsadvokater

En forening med omkring 90 advokater som kan bistå 
med juridisk rådgivning i dansk-svenske problemer, men 
foreningen er også et netværk for advokater med interes-
se i juridiske problemstillinger relateret til Øresundsregi-
onen og arrangerer flere forskellige seminarier. 
Direktør: Helle Ahlenius Pallesen. 
Bestyrelsesformand: Ingela Malmborg, advokat og 
medejer Advokatfirman Vinge KB

Øresundsinstituttet

Uafhængig dansk-svensk videnscenter som udarbejder 
analyser, arrangerer konferencer og driver nyhedsbu-
reauet News Øresund. Foreningen finansieres af omkring 
120 medlemmer, som omfatter danske og svenske 
ministerier, regioner, kommuner, private virksomheder, 
organisationer og uddannelsesinsitutioner.
Adm. direktør: Johan Wessman. 
Bestyrelsesformand: Søren Risager-Hansen, adm. 
direktør KLP Ejendomme.

Medicon Valley Alliance

En triple-helix netværksorganisation med medlemmer 
fra medicinal- og life science branchen. De arrangerer 
konferencer og netværksmøder og formidler information. 
Læs mere om MVA på side 42.
Direktør: Petter Hartman.
Bestyrelsesformand: Søren Bregenholdt, Chief Business 
Officer, IO Biotech.

Øresundsmetro Executive

Et forum som er startet i forbindelse med Øresunds-
metro-planerne. Her samles forskellige beslutningsta-
gere fra Skåne og Danmark og deres opgave er at være 
ambassadører for en Øresundsmetro og kvalificere 
arbejdet. 
Formand: Jørn Neergaard Larsen, tidl. Beskæftigel-
sesminister og adm. direktør Dansk Arbejdsgiverforening

NETVÆRKSORGANISATIONER I 
INTERREG-PROJEKTER

Flere af netværksorganisationerne deltager også 
i det tværregionale samarbejde i projektform. 
Blandt andet er Gate 21 med i flere projekter 
ligesom Life Science organisationen Medicon 
Valley Alliance og Øresundsinstituttet.  

Se mer om Interreg-projekt sidan 38-41.

Øresundsbron Business Meeting

Handelskammarens arbetsgrupp 
för Öresundsfrågor

Sydsvenska Handelskammaren bildade i början på 2019 
en tillfällig arbetsgrupp för Öresundsfrågor Gruppen har 
bla samarbetat med Greater Copenhagen Committee 
kring gränshinder och arbetsmarknadsfrågor. 
Ordförande: Thomas Pålsson, partner och konsult 
Aspekta.

Två dansk-svenska nätverk 
med rötterna i näringslivet

Öresundsgruppen är ett nätverk som bildades i maj 1999 
på initiativ av Peter Enggaard som med utgångspunkt 
från Köpenhamn driver mötena på non-profit basis med 
kända företag som värdar. Han beskriver det som en 
informell kontaktstruktur och mötesplats som arrang-
erar 5-6 middagsmöten per år med kvalificerade talare. 
Den 10 oktober i år arrangeras möte nummer 90. Bland 
deltagarna finns såväl inflytelserika företagsledare som 
politiker och tjänstemän på hög nivå. Antalet deltagare 
vid gruppens möte är maximerat till 60 personer.
 
Alumnis Öresundsnätverk är ett dansk-svenskt nätverk 
startat år 2004 med fokus på ägare av företag, privat 
equity, företagsledare och styrelseproffs. Alumni är en 
del av Harvey Nash Group med huvudkontor i London 
och som arbetar inom executive search, board services 
och andra konsultingtjänster. Ansvarig för Öresunds-
nätverket är Lars Navéus, partner vid kontoret i Malmö. 
Tre möten arrangeras varje år med 200-250 deltagare 
varje gång. Ett av mötena hålls i Köpenhamn, övriga på 
den svenska sidan Öresund. Omkring en tredjedel av 
personerna på inbjudningslistan är danskar.

Steen Christiansen.
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ESTGC

Interreg-projektet Et sammenhængende transportsystem i 
Greater Copenhagen (ESTGC) ser på hvordan transportsys-
temet kan lede til øget tilgængelighed i hele regionen. Som 
en del af diskussionerne omkring fremtidens mobilitet 
er der etableret et advisory board med medlemmer fra 
Trafikverket, Dansk Industri, Nordisk Råd, K2, Øresundsin-
stituttet, det svenske Näringsdepartement og DOT. 
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Infrastruktur
Infrastruktur är ett fundament för den tvärre
gionala regionen. Med Øresundsbron fick den 
dansksvenska regionen en ny sammanhäng
ningskraft och satsningar på framtida infra
struktur är viktig för utvecklingen i regionen. 
De offentliga bolagen som utvecklar, äger och 

driver infrastrukturen är därför intressanta för 
samarbetet. Det är även här i Öresundsregionen 
världens enda hamn som ägs av två länder finns 
– Copenhagen Malmö Port är ett bra exempel 
på ett dansksvenskt samarbete. Läs mer om 
framtidens infrastruktur på sidorna 4447.
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Femern A/S

Virksomheden planlægger og designer den faste forbin-
delse mellem Danmark og Tyskland. Selve forbindelsen 
finansierer den danske stat og landanlæggene finansie-
res hver især af den danske og tyske stat. Tunnelen bliver 
cirka 18 km lang og det vil tage cirka ti minutter at køre 
igennem den med bil og syv minutter med tog. 
Adm. direktør: Claus F Baunkjær
Bestyrelsesformand: Peter Frederiksen

A/S Femern Landanlæg

Virksomheden planlægger og driver projekteringen af 
landanlæggene på den danske side af den faste forbin-
delse ved Femern Bælt. 
Adm. direktør: Mikkel Hemmingsen
Bestyrelsesformand: Peter Frederiksen

Svedab – Svensk-danska  
broförbindelsen

Det statslige svenske selskab som blev etableret da 
Øresundsbron skulle bygges og som ejer den svenske del 
af landanlægget og i sameje med med A/S Øresund også 
Øresundsbro Konsortiet.   
VD: Ulf Lundin
Bestyrelsesformand: Bo Lundgren

A/S Øresund

Virksomheden ejer, driver og vedligeholder Øresunds-
motorvejen og Øresundsbanen på den danske side af 
Øresundsbron. 
Adm. direktør: Mikkel Hemmingsen
Bestyrelsesformand: Peter Frederiksen

Sund & Bælt Holding A/S

Det statslige danske moderselskab som ejer datter-
selskaberne A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt 
Partner A/S, BroBizz A/S, A/S Femern Landanlæg og 
Femern A/S. 
Adm. direktør: Mikkel Hemmingsen
Bestyrelsesformand: Peter Frederiksen

Øresundsbro Konsortiet

Virksomheden der ejer og driver Øresundsbron. Konsor-
tiet er ejet af den danske og svenske stat gennem Sund & 
Bælt Holding A/S og A/S Øresund samt Svedab AB. 
Adm. direktør: Caroline Ullman-Hammer
Bestyrelsesformand: Peter Frederiksen

Copenhagen Malmo Port

København og Malmøs fælles havn som blev etableret 
som selskab i 2001 og som blandt andet omfatter store 
containerterminaler, krydstogtanlæg, bulklast og ro-ro 
faciliteter. By & Havn ejer 50 procent af CMP, Malmö 
stad ejer 27 procent og private virksomheder ejer de 
resterende 23 procent. 
Adm. direktør: Barbara Scheel Agersnap
Bestyrelsesformand: Luciano Astudillo

By & Havn

By & Havn er Københavns udviklingsselskab. Det blev 
stiftet under navnet Arealudviklingsselskabet I/S da 
Ørestadsselskabet, Frederiksbergbaneselskabet og Kø-
benhavns Havn blev nedlagt, men skiftede til nuværende 
navn i 2008. Københavns Kommune ejer 95 procent og 
staten 5 procent af selskabet. De største udviklingsområ-
der i København er Ørestad, Nordhavnen samt Sydhav-
nstippen og Prøvestenen. 
Adm. direktør: Anne Skovbro
Bestyrelsesformand: Carsten Koch (Pia Gjellerup fra jan. 
2020)

Tåg- och färjetrafik över  
Öresund

Öresundstågsystemet och Öresundståg AB
Öresundstågsystemet er et samarbejde mellem seks syd-
svenske trafikselskaber og danske Trafik- Bygge- og Bolig-
styrelsen der er etableret for at skabe et fælles trafiksystem 
for driften af Øresundstoget i Danmark og Sydsverige. Toge-
ne bemandes af hhv. DSB og Transdev og Öresundståg AB 
samordner trafikken. Öresundståg AB ägs av Region Skåne, 
Blekinge, Kronoberg, Västra Götaland, Halland och Kalmar 
län. En aftale fra august forrige år mellem Transport- og 
Boligministeriet og Region Skåne indebærer, at ansvaret 
for indkøb af Øresundstogtrafiken på dansk sida ligger hos 
Skånetrafiken från år 2022. Från och med december 2020 
kommer SJ att ta över driften av Öresundstågstrafiken på 
den svenska sidan genom det nybildade dotterbolaget SJ 
Öresund AB som vann upphandlingen av Öresundstågsavta-
let. I december 2022 övertar SJ även driften på den danska 
sidan i samband med att Öresundstågen får Østerport i 
Köpenhamn som ny slutstation medan DSB etablerar egen 
tågtrafik på Kystbanen upp till Helsingør.
VD: Maria Holmgren
Styrelseordförande: Gösta Bergenheim (M), ordförande i 
Hallandstrafiken AB

ForSea AB (tidigare HHFerries)
Bolaget ForSea driver färjelinjen mellan Helsingborg och 
Helsingör uppdelad i fyra affärsområden: resor, frakt, 
mat och dryck samt handel. ForSea hette tidigare HH 
Ferries och seglade då under varumärket Scandlines. 
Under nya namnet ForSea har en stor satsning gjorts på 
hållbara transporter med bl.a. två färjor som ombyggts 
för eldrift. ForSea ägs av en europeisk infrastrukturfond 
under First State Investments.
VD: Johan Röstin
Styrelseordförande: Rasmus Christiansen

SEX INTERREG-PROJEKT  
INOM TRANSPORT

Just nu pågår det sex Interreg-projekt som 
handlar om infrastruktur och transport i 
Danmark och Sverige. Bland annat under-
söks möjligheterna vid ytterligare en fast för-
bindelse mellan Helsingborg och Helsingör 
såväl som mellan Malmö och Köpenhamn. 

Det finns även två projekt som ser in i framti-
den med syftet att skapa en bättre samman-
hängande infrastruktur, ett projekt som vill 
samordna trafikledningen och trafiksignaler 
samt ett projekt som analyserar sjöfartens 
trafikmönster och bränsleförbrukning. 
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Maria Holmgren.

Caroline 
UllmanHammer.
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Universitet

ESS (European Spallation  
Source ERIC)

Et europæisk forskningsanlæg som bliver bygget uden 
for Lund med datacenter i forskningsparken COBIS i Kø- 
benhavn. På forskningsanlægget som forventes at åbne 
i 2023, kan forskere studere forskelligt materiale med 
neutronkilder og anlægget kan bruges til alt fra medici-
nalforskning til arkæologi. 
Director General: John Womersley.

Centrum för Öresundsstudier
Ett nätverksorganisation vid Lunds universitet som sam-
lar forskare och andra aktörer kring olika teman om Öre-
sundsregionen, Sverige och Danmark samt gränsfrågor 
och transnationella regioner. Organisationen arrangerar 
seminarier och workshops, ger ut böcker och tidsskrift 
samt bedriver forskning.  
Föreståndare: Marcus Idvall, docent i etnologi vid Lunds 
universitet

UNIVERSITETEN ÄR ÄVEN 
AKTIVA I FLERA  
INTERREG-PROJEKT
På sex pågående interreg-projekt är det ett 
universitet eller annan läroinstitution som är 
lead partner. Det finns dessutom universitet 
med i flertalet av projekten. 

Ett par forskningstunga projekt är BREATHE, 
Reprounion 2.0, MODUWOOD och iCOPE.

Information

Øresunddirekt

Informationstjeneste, hvor borgere og virksomheder kan 
få hjælp til at forstå regelværket i forbindelse med at bo, 
arbejde, studere eller drive forretning på den anden side 
af Øresund. Øresunddirekt Danmark står for websiderne 
og Øresunddirekt Sverige er et myndighedssamarbejde 
mellem Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan samt Länsstyrelsen med fysisk informationscen-
ter i Malmø samt en pop-up filial i Helsingborg. Læs 
mere på side 28.  
Verksamhetsansvarig for det svenske myndighedssam
arbejde: Sandra Forsén 
Chef for Øresunddirekt Danmark: GC-sekretariatsleder

Cross Border Öresund

Et EURES-samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter 
og beskæftigelsesmyndighederne på begge sidder af 
Øresund – formålet er at fremme ét fælles arbejdsmar-
ked i regionen. Koordinatorrollen og formandskabet skal 
ifølge rammeaftalen  være placeret i hvert sit land og 
skifte side hvert sjette år. I 2020 skulle koordinatorrollen 
skifte til svensk side og formandsposten til dansk, men 
eftersom der er en omstrukturering af den svenske 
Arbetsförmedling igang, vil samarbejdet blive sat på 
pause under 2020 og genoptages i 2021. I styregruppen 
sidder der i dag repræsentanter fra blandt andet Køben-
havns beskæftigelse- og integrationsforvaltning, STAR, 
Naturvetarna, Øresunddirekt, Arbetsförmedlingen og 
Øresunddirekt. 
Ordförande för styrgruppen: Carita Wittfjord
Eures koordinator: Sebastian Dahlberg Filipsen, Work in 
Denmark
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Sveriges ambassadör i 
Danmark: Fredrik Jör-
gensen som haft posten 
sedan 2015.  
I Danmark finns det 
åtta konsulat samt ett 
på Grönland och ett på  
Färöarna.  

Danmarks ambassadör i 
Sverige: Vibeke Rovsing 
Lauritzen som tillträdde i 
september 2019. Danmark 
har 15 konsulat i Sverige, 
bl a i Malmö där advokaten 
Johan Tollgerdt nyligen till-
trädde som generalkonsul.

Nordisk samarbets
minister i Sverige: 
Anna Hallberg (S)  
Även utrikeshandels-
minister som tillrädde i 
september 2019.

Nordisk samarbets
minister i Danmark: 
Mogens Jensen (S).  
Även minister för føde-
varer, fiskeri, ligestilling 
som har siddet på posten 
siden juni 2019, hvor der 
var valg i Danmark. 

Nordiska rådet
Varje parlament i de nordiska länderna väljer repre-
sentanter till Nordiska rådet. Totalt finns det 87 valda 
medlemmar i rådet. De samlas till två årliga möten där 
de diskuterar och beslutar kring olika ämnen som berör 
de nordiska medborgarna. Det finns sju utskott i Nord-
iska rådet, bland annat för kunskap och kultur, tillväxt 
och utveckling och hållbarhet. Presidentskapet för rådet 
roterar mellan länderna och är för ett år i taget. 
President: under 2019 är det svenska Jessica Pofjärd (M)
Rådsdirektör: Britt Bohlin

Nordiska ministerrådet

Mars 2019 tillträdde Paula Lehtomäki som ny general-
sekreterare för Nordiska ministerrådet. Hon kom från 
en tjänst som departementschef vid statsministeriet i 
Finland. Nordiska ministerrådet är ett politiskt samar-
betsorgan där regeringsmedlemmar från Danmark, Fin-
land, Island, Norge och Sverige samt Grönland, Färöarna 
och Åland deltar. Det finns elva ministerråd där de olika 
fackministrarna träffas samt ett ministerråd för samar-
betsministrarna. Under de nordiska statsministrarnas 
senaste möte i augusti bestämdes det att klimat och 
hållbarhet ska prioriteras högre framöver i samarbetet. 
Nordiska ministerrådet har ett sekretariat i Köpenhamn.  
Ordförande: Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister, 
ordförande 2019 
Generalsekreterare: Paula Lehtomäki

Grænsehindringsrådet

En politisk nedsat gruppe som skal arbejde med at øge 
den frie bevægelighed indenfor Norden på opdrag af de 
nordiske regeringer. Grænsehindringsrådet blev nedsat 
i januar 2014 og har siden 2018 haft som mål at fjerne 
8-12 grænsehindringer om året. Grænsehindringsrådet 
består af medlemmer fra de nordiske lande inklusive 
Grønland, Færøerne og Åland, samt Nordisk Ministerråds 
generalsekretær. Det danske medlem i rådet er Bertel 
Haarder og Magdalena Demnert er det svenske medlem. 
De har særligt fokus på at fjerne grænsehindringer mel-
lem Danmark og Sverige. Arbejdet omkring grænsehind-
ringer i Øresundsregionen har desuden en arbejdsgruppe 
med repræsentanter fra blandt andet Øresunddirekt og 
Greater Copenhagen Committee som bistår i forhold til at 
identificere grænsehindringer i regionen.  
Formand: Siv Friðleifsdóttir. (Formandsskabet roterer 
mellem de nationale medlemmer af Grænsehindringsrå-
det og følger formandskabet i Nordisk Ministerråd).
Generalsekretær for Nordisk Ministerråd: Paula 
Lehtomäki
Seniorrådgiver (grænsehindringsarbejde): Claes 
 Håkansson på Nordisk Ministerråd 

Nationella aktörer är även viktiga aktörer för 
Öresundssamarbetet  bland annat samar
betsministrarna, ambassadörerna, Nordiska 
rådet och Nordiska ministerrådet.

Med 17 universiteter og højere uddannelse
sinstitutioner i Øresundsregionen, er der gode 
forudsætninger for et samarbejde. Et eksempel 
er den fælles masteruddannelse som univer
siteterne i Roskilde, Malmø og norske Tromsø 
har inden for byplanlægning. Universitetssam
arbejdet er dog ikke kortlagt til denne rapport. 
Her medtages to organisationer indenfor uni
versitetsverdenen. Fyrtårnet ESS og Centrum 
för Öresundsstudier ved Lunds universitet, som 
for øvrigt er igang med at kortlægge det egne 
universitets forskersamarbejde med universi
teter på den anden side af Øresund. 

Politisk tværnationalt samarbejde
För att främja rörligheten i Öresundsregio
nen och Norden generellt finns det flera olika 
organisationer som arbetar med att informe
ra om reglerna för exempelvis gränspendlare 
och företag som vill etablera sig på andra 
sidan sundet.

Info Norden

Nordiska Ministerrådet har en informationstjänst som ska 
hjälpa folk som flyttar, arbetar, studerar eller vill bedriva 
verksamhet i ett av de åtta nordiska länderna. Dessutom 
ska Info Norden kartlägga och synliggöra gränshinder. 

Paula Lehtomaki.
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Känslan vi har är att pendlarna integrerades först, 
och att företagen nu också kommer mer och mer. 
Vi får också fler frågor från icke-nordiska medborg-
are. De kommer till regionen för att vi blivit mer 
internationella och globaliserade. De frågorna har 
ökat markant, säger Sandra Forsén.

Arbetsförmedlingens neddragningar oroar
Det stora orosmolnet på Øresunddirekts horisont 
kommer utifrån. Arbetsförmedlingen har tvingats till 
stora neddragningar under året, bland annat har 16 
av myndighetens kontor i Skåne avvecklats. Ingen 
av den personal som arbetar på Øresunddirekt från 
Arbetsförmedlingens sida har 
drabbats av uppsägning, men 
Sandra Forsén oroar sig för att 
Øresunddirekts koppling till 
de mindre orterna i Skåne ska 
påverkas negativt.

– Vi har personal från flera 
myndigheter. När man varit här sker ett kunskaps-
utbyte där man tar med sig det gränsregionala 
tillbaka in i den nationella myndigheten. Hos 
Arbetsförmedlingen har vi haft den största sprid-
ningen. Nu har personal fått flytta till nya kontor, så 
kopplingen till andra platser utanför Malmö klipps 
av allt mer, säger hon.

Arbetsförmedlingen är en av Øresunddirekts 
finansiärer, och med stora budgetneddragningar i 
myndigheten finns en risk att Øresunddirekts finan-
siering hotas. Därför har landshövdingarna i Skåne 
och Värmland, där den svensk-norska informations-
tjänsten Grensetjensen finns, tillsammans skickat 
brev till Arbetsförmedlingen, dåvarande arbetsmark-
nadsministern Ylva Johansson (S) och dåvarande 
handelsminister och nordisk samarbetsminister Ann 
Linde (S) för att uppmärksamma dessa på oron i de 
gränsregionala organisationerna.

Önskar fler myndighetssamarbeten
Sandra Forsén hoppas att Øresunddirekts informa-
tionscenter ska kunna utökas med fler samarbeten.

– Vi får jättemycket frågor från utrikesfödda, 
frågor som egentligen rör Migrationsverket. Vi får 
svara allmänt och sedan hänvisa kunderna vidare. Vi 
har också ett samarbete med Pensionsmyndigheten 
sedan ett år tillbaka. Det sitter en informatör här som 
arbetar på Pensionsmyndigheten, men vi vill gärna 
ha ett tätare samarbete med dem. Många av de som 
pendlat i många år har börjat komma upp i en ålder 
där de tänker på pensionen, säger Sandra Forsén.

Samarbetet med det danska myndigheterna är 
mindre utvecklat. Den danska delen av Øresunddirekt 

finansieras av Erhvervsministeriet, Skattestyrelsen, 
Region Skåne och Nordiska Ministerrådet, men ingen 
av de danska myndigheterna finns representerade på 
informationscentret för att möta pendlarnas frågor.

– Finansieringen på dansk sida har haltat under 
många år. Kopplingen till verksamheten finns inte 
på samma sätt eftersom myndigheterna på dansk 
sida bara är finansiärer. Då blir det svårare för myn-
digheterna att se nyttan av de pengar man lägger in 
på samma sätt. När det blir rätt information från 
början behöver man inte städa upp och backa tillba-
ka, då blir det mindre kostnader för myndigheterna, 
säger Sandra Forsén.

Önskan om ett tätare 
samarbete med danska myn-
digheter är inte enbart på 
grund av finansiella frågor. 
Sandra Forsén tror att det 
även gynnat pendlarna med 
direkta möten med danska 

myndigheter på informationscentret.
– Det finns etablerade kontaktytor mellan svens-

ka och danska myndigheter som nyttjas vid behov, 
men i den bästa av alla världar skulle vi haft danska 
myndigheter på plats också, säger hon.

Fler gränshinder återstår
Pendlare över sundet stöter på flera gränshinder. 
Øresunddirekt arbetar aktivt med att identifiera och 
undanröja gränshinder, men det finns fortfarande vis-
sa områden där det är struligt att vara gränspendlare. 
Det Sandra Forsén upplever att gränspendlare önskar 
mest är att bankfrågor ska bli enklare, att digitala 
lösningar såsom Swish och Mobilepay blir enklare för 
gränspendlare och att det ska gå att kombinera arbete 
i bägge länderna utan att hamna i kläm mellan social-
försäkringssystemen.

– Avslutningsvis finns ett väldigt aktuellt 
gränshinder, svårigheten för icke EU-medborgare 
att gränspendla på grund av olika nationella regler 
kring arbets- och uppehållstillstånd. Det finns en 
stor outnyttjad potential som drabbar både pri-
vatpersoner och företag som letar rätt kompetens, 
menar Sandra Forsén.

En av de stora förhoppningarna Sandra Forsén 
har för framtiden är på Greater Copenhagens kom-
mande arbetsmarknadscharter.

– Det har varit mycket fokus i Greater Copenha-
gen på turism och att locka internationella talanger, 
vilket är viktigt för regionen. Det är bra, men de 
gränsregionala arbetsmarknadsfrågorna har kommit 
lite i skymundan. Nu hoppas vi på en nytändning 
med arbetsmarknadschartern, säger Sandra Forsén.
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JUBILERANDE ØRESUNDDIREKT  
ÖNSKAR FLER SAMARBETEN

Øresunddirekts firandet smygstartar med en an-
siktslyftning under hösten 2019, då Øresunddirekt 
lanserar en ny, mer situationsanpassad och använ-
darvänlig hemsida. Besöken på hemsidan har varit 
stigande under senare år. 2018 ökade antalet besök 
med 37 procent och totalt hade den svenska och 
danska hemsidan knappt 840 000 besök. Det är fler 
än det tidigare rekordåret 2007. 

Etablering i norra Öresund
Øresunddirekt har breddat sin verksamhet genom att 
öppna pop up-kontor i Helsingborg. Precis som på 
informationscentret i Malmö finns myndighetsperso-
nal från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Skatteverket på plats i Helsingborg under sex mån-
dagar hösten 2019. Även om antalet besökare inte är 
lika många som i Malmö finns det fler anledningar 
till att Øresunddirekt etablerar sig i Helsingborg.

– Det finns ett signalvärde i att vi inte bara är 

Malmö- och Köpenhamnscentrerade, dessutom 
finns det en potential. Vi vet inte heller än vad som 
händer med den fasta förbindelsen mellan Helsing-
borg och Helsingör när länderna knyts samman än 
mer. Att ha en etablering och en plattform då är 
positivt, säger Sandra Forsén, verksamhetsansvarig 
för Øresunddirekt Sverige.

Frågorna från företag och utländska med
borgare ökar
Sandra Forsén upplever inte att karaktären på 
frågorna från nyfikna pendlare förändrats under 
Øresunddirekts 20 år.

– Nya pendlare är som ett blankt papper, och 
många av de regler som fanns för 20 år sedan har 
förändrats, säger hon.

Den största skillnaden för Øresunddirekt hand-
lar istället om vem som ställer frågor.

– Företagen har fått upp ögonen mycket mer. 

Sandra Forsén.

”I den bästa av världar 
skulle vi haft danska 
myndigheter på plats 
också.”

Precis som bron firar informationstjänsten Øresunddirekt 20-årsjubi-
leum under 2020. Jubiléet kommer Øresunddirekt att använda som ett 
sätt att synliggöra organisationen. Dels mot potentiella pendlare, men 
också i arbetet med myndigheterna. 
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Hälsa och sjukvård är regionernas kärnuppdrag, och 
utgör den i särklass största budgetposten för både 
Region Skåne, Region Hovedstaden och Region 
Sjælland. De två förstnämnda har under året utökat 
sitt samarbete på området, och det finns planer på 
att fördjupa samarbetet ytterligare.

Avsiktsförklaring om fördjupat samarbete
I april träffades regionstyrelsens ordförande i Region 
Skåne, Carl Johan Sonesson (M), och regionråds-
formanden i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp 
Andersen (S), för att diskutera framtida samarbeten, 
med särskilt fokus på sjukvårdssamarbeten. Mötet 
resulterade i en avsiktsförklaring, där parterna kom 
överens om att regionerna ska arbeta tätare tillsam-
mans med fler gemensamma aktiviteter. Sophie Hæs-
torp Andersen ser mycket stora samarbetsmöjligheter: 

– De resurser och expertis som finns på båda sidor 
av sundet gynnar oss båda och tillsammans kan vi 
vara till ömsesidig hjälp för varandra. Till exempel 
skulle det vara mycket bra att förbättra servicen för 
patienter på Bornholm som ska flygas till Rigs-
hospitalet, att den akutmedicinska helikoptern når 
Bornholm snabbare om den kan starta i södra Sve-
rige snarare än från Ringsted, sade Sophie Hæstorp 
Andersen (S) i samband med avsiktsförklaringen.

Därför finns nu tankar om att ha en gemensam 
ambulanshelikopter, som ska täcka både Skåne och 
den danska huvudstadsregionen. I Danmark finns 
fyra ambulanshelikoptrar som täcker stora delar av 
Danmark, men invånarna på Bornholm, som tillhör 
Region Hovedstaden, är svåra att nå för en helikop-
ter med bas på Själland. Redan 2018 föreslog Den 

SJUKVÅRDSSAMARBETE:
Nystart för det gemensamma 
hälsoarbetet
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Region Hovedstaden och Region Skåne har skrivit under en avsiktsförkla-
ring som syftar till att fördjupa samarbetet över sundet, framför allt om-
kring sjukvården. En delad ambulanshelikopter och ett nytt samarbetspro-
jekt om diabetesforskning är två exempel på utökat samarbete i regionen. 
Dessutom har tjänstemännen fått i uppdrag att följa upp och utvärdera 
befintliga samarbetsavtal.

SJUKVÅRDSSAMARBETE
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Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, samar-
betsorganisationen för de danska regionernas arbete 
med ambulanshelikoptrar, att förutsättningarna för 
ett gränsregionalt helikoptersamarbete med Sverige 
skulle utredas. Skåne, som saknar ambulanshelikop-
ter idag, delar ambitionen. Ett avtal är ännu inte på 
plats, men frågan diskuteras i Södra regionvårds-
nämnden, där förutom Skåne även regionerna Ble-
kinge, Kronoberg och Halland finns representerade. 
Region Skåne och Region Hovedstaden vill även 
se ökat samarbete gällande barnsjukvård, sjukhus-
byggen och att underlätta för medborgarna att söka 
vård på bägge sidor sundet. Carl Johan Sonesson 
har dessutom haft ett inledande möte med region-
rådsformanden i Region Sjælland, Heino Knudsen, 
för att undersöka förutsättningarna för ett utvecklat 
samarbete mellan regionerna.

Tjänstemännen i Region Skåne har fått i upp-
drag att utvärdera och följa upp befintliga samar-
beten, för att säkerställa att de nyttjas på bästa sätt. 
Idag finns flera samarbeten, exempelvis avlastar 
Skånes universitetssjukhus och Rigshospitalet 
varandra när kapacitetsbrist uppstår. Carl Johan 
Sonesson menar att de befintliga samarbetena kan 
användas effektivare.

– Det är en sak att ha ett avtal, en annan hur 
avtalet faktiskt används, hur flitigt det används och 
vilka barriärer som finns.

Samarbetsprojektet Reprounion får en 
uppföljare
Redan idag finns flera projekt på sjukvårds-
området med gränsöverskridande ambitioner. 
Reprounion 2.0 är ett av dessa, och också ett av 
de återkommande projekt som fått mest stöd av 
EU:s gränsregionala Interreg-program i Öresunds-
regionen, Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak. 
Projektet syftar till samarbete gällande forskning 
om ofrivillig barnlöshet och reproduktiv hälsa, 
och genom de offentlig-privata partnerskap som 
skapats genom projektet har regionen blivit världs-
ledande på reproduktiv forskning. Reprounion 2.0 
har tillsammans med föregångarna Reprounion, 
Reprohigh och Reprosund haft en budget på totalt 
över 30 miljoner Euro, där hälften av medlen varit 
EU-stöd. I projektet deltar flera av Öresundsregio-
nens sjukhus och universitet.

Hos Interreg-sekretariatet finns en ansökan för 
projektet Diaunion, som är byggt på samma mo-
dell som Reprounion, men med fokus på diabetes-
forskning. Ledande partner i projektet är Medicon 
Valley Alliance, MVA.

– Detta är ett viktigt steg i riktning mot att öka 

samarbetet baserat på regionens forskningsmässiga 
styrkepositioner och samtidigt bygga vidare på de 
erfarenheter vi har kring vad som visat sig fungera. 
MVA har tagit lead på processen med att utveckla 
projektet i tätt samarbete med Lunds universitet, 
Region Skåne, Region Hovedstaden och Steno Dia-
betes Center, säger Petter Hartman, vd för MVA.

Greater Copenhagen satsar på Life Science
För Greater Copenhagen Committee är Life Scien-
ce-området centralt. Organisationen ser Life Science 
som en av regionens styrkor, vilket organisationen vill 
använda i marknadsföringskampanjer för att främja 
fortsatt tillväxt. Ett exempel på detta är ett nytt Inter-
reg-projekt om Mikrobiom forskning, där Copenha-
gen Capacity och Invest in Skåne tillsammans kom-
mer marknadsföra regionens kompetens på området 
internationellt för att locka talanger. Även Medicon 
Valley Alliance (MVA) deltar i projektet.

Nytt möte i december
I december kommer Sophie Hæstorp Andersen och 
Carl Johan Sonesson återigen att mötas, denna gång 
i danska Ringsted, där en av de danska ambulans-
helikoptrarna finns stationerad. På agendan står fyra 
olika insatsområden; den gemensamma ambulans-
helikoptern, forskning, behandling samt kunskaps-
delning kring byggandet av nya sjukhus. Region 
Skåne kommer också att uppdatera sina samarbets-
avtal med Region Sjælland.

– När vi tittade på vårt gamla avtal i maj konstate-
rade vi från båda parter att det måste uppdateras, och 
att vi ska undersöka vad som är relevant. Har man väl 
satt igång ett avtal måste man ha ständiga återkopp-
lingar och möten. Nu är vi alla besjälade och vill göra 
en nystart. Det faktum att regionerna i Danmark får 
vara kvar gör att de är ännu mer angelägna om att 
kunna visa resultat, säger Carl Johan Sonesson.

Sophie Hæstorp Andersen (S)  
och Carl Johan Sonesson (M).
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– Med de politiska prioriteringar vi ser på den 
danska sidan i till exempel Greater Copenhagen 
är kultur inte ett prioriterat område. Generellt har 
det också blivit svårare att få Interreg-finansiering 
som ofta varit den finansiella utgångspunkten för 
Öresunds samarbetet, säger Gitte Grønfeld Wille. 
 
Hon är en av sex danska kulturchefer som är verk-
samma i Malmö.

– Närheten till Danmark, säger Gitte Grønfeld 
Wille som förklaring på de många danska kultur-
cheferna i staden, men tillägger sedan att det är 
logiskt för arbetsgivarna i Malmö att ha en bredare 
och mer internationell fokus vid rekrytering av 
spetskompetens. Som arbetsgivare får man ”mer på 
köpet” i form av ett större internationellt nätverk 
och relationer till den danska huvudstaden.

– Man får inte bara ett Stockholmsbaserat 
nätverk utan får en centraleuropeisk feeling och 

befäster Skåne som internationell kulturregion.
Dorte Bo Bojesen har jobbat många år i Sverige 

med design och kultur och är idag vd för Form/De-
sign Center i Malmö. Hon tror att det är en tillfällig-
het att det just nu finns så många danska kulturchefer 
i Malmö. Men hon ser också skillnaden i ledarskap 
mellan Danmark och Sverige som en styrka.

– Ett bud är att det finns ett behov för en annan 
typ av ledarskap där konsensuskulturen balanseras 
med ett mera handlingsinriktat ledarskap.

Form/Design Center har för närvarande ett 
samarbete med Dansk Arkitektur Center i Köpen-
hamn kring projektet Sustainordic. Andra exempel 
på samarbeten är Konstfrämjandet Skånes samar-
bete med danska UKK, Kunst på Kryds som är ett 
samarbete och gemensam konstutställning mellan 
konstföreningar i Helsingborg och Helsingör samt 
Svenska Kyrkan i Köpenhamn som arrangerar en 
del konserter med svenska artister. 

KULTURSAMARBETE:
Många jobbar på tvärs men 
med lite stöd från Interreg och 
 Greater Copenhagen-samarbetet
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När Øresundsinstituttet söker kultursamarbeten över Öresund hittar vi 
många satsningar. Men stödet från den danska sidan av Greater Copen-
hagen-samarbetet eller från EU:s Interreg-program är svagt noterar Gitte 
Grønfeld Wille, chef för Region Skånes kulturförvaltning. Hon är en av sex 
danska kulturchefer som arbetar i Malmö.

KULTURSAMARBETE
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Danske kulturchefer i Malmø
Danskerne er populære i det svenske kulturliv. Malmø 
Kunstmuseum ansatte for nylig Kirse Junge Stevnsborg, 
som er den sjette danske kulturchef i Malmø. Derudover er 
der Malmö Operas adm. direktør og teaterchef Michael Boje-
sen, Malmö stadsteaters adm. direktør og kunstnerlige leder 
Kitte Wagner, Teaterhögskolan i Malmös rektor Ditte Maria 
Berg, Form/Design Centers adm. direktør Dorte Bo Bojesen 
samt Region Skånes kulturchef Gitte Grønfeld Wille. 

Öresound og Pop Korn - svensk-
dansk koncertsamarbejde
Unge nyetablerede bands har siden år 2000 haft mulighed 
for at deltage i talentkonkurrencen Pop Korn i Helsing-
borg. I år blev konkurrencen udvidet til også at have 
danske bands med gennem et samarbejde mellem The 
Tivoli i Helsingborg og Kulturværftet i Helsingør. De to 
initiativtagere til samarbejdet Hasse Jönsson og Rasmus 
Schrøder har desuden et koncertsamarbejde under navnet 
Öresound, som skal give flere danske og svenske bands 
mulighed for at nå ud på den anden side af Øresund. Deru-
dover hjælpes de ad med bokning af større internationale 
artister, markedsføring og billetsalg i begge lande. 

Kulturoplevelser lokker til den 
anden side af sundet

Ifølge en ny undersøgelse som YouGov har lavet for Øre-
sundsbron er shopping, naturoplevelser, besøg hos venner 
og familie samt kultur er de hyppigste anledninger til at 
tage over Øresund for brokonsortiets kunder. Selvom kultur 
ikke var det som trækker flest fritidsrejsende til den anden 
side, så var det 18 procent af danskerne og 21 procent af 
svenskerne, som svarede at en kulturoplevelse var formålet 
for deres seneste rejse over Øresund. Derudover svarede 33 
procent at oplevelser og events kan være en anledning til at 
besøge den anden side. Et eksempel er Louisiana som ifølge 
deres pressechef har op til 120.000 svenske besøgende om 
året, svarende til cirka 15 procent af det samlede besøgstal.

Kulturforeninger og kultur-
samarbejde
Malmö Opera og Det Kongelige Teater i København 
samarbejder omkring opsætninger, blandt andet var 
opsætningen af barokoperaen ”Tidens og Visdommens 
triumf” i foråret et sådant samarbejde.  Der er ligeledes 
en del kulturforeninger som har samarbejde eller som 
arrangerer kulturoplevelser på tværs af Øresund. Bland 
andet arrangerer Malmö Konststudio ture med danske 
kulturoplevelser ligesom Operakonstens vänner i Skåne. 

Svensk-dansk fond støtter 
kulturelt samarbejde
Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden skal støtte 
kulturelt samarbejde mellem Danmark og Sverige. Det 
er fremfor alt litteratur, kunst og videnskab som kan få 
bidrag af fonden, men det kan også handle om projekter 
som øger kendskabet om og kontakterne imellem de to 
lande. Det har blandt andet handlet om studiebesøg for 
balletdansere, gartnerhistoriske netværk, ligestilling i 
København og Malmøs musikliv og erfaringsudveksling 
mellem journalister. Ved sidste uddelingsrunde i maj 
besluttede stiftelsens bestyrelse at give støtte til 26 for-
skellige projekter til et samlet beløb på 500.000 SEK. 

Fonden blev etableret i 1953 af Det Tekniske Universi-
tet i Stockholm, Det Sydsvenske Industri- och Handels-
kammare, Handelshøjskolen i Stockholm, Det Svenske 
Kunstakademi, Lunds universitet og forening Norden.

Dansk forening med fokus på 
svenske sommerhuse
Knap 10.500 sommerhuse i Sverige var danskejet i 2018. 
Antallet af danske sommerhusejere har været faldende 
de seneste seks år, men siden år 2000 er antallet fordo-
blet ifølge SCB. Danske Torpare er en forening for dans-
ke sommerhusejere i Sverige. De tilbyder blandt andet 
rådgivning om skatteregler, information om Sverige og 
forskellige aktiviteter. 

Tre fælles events

• World Pride og Eurogames 2021 i København og 
Malmø

• VM i håndbold for kvinder 2023 i Sverige, Danmark 
og Norge

• Ishockey VM 2025 i Danmark og Sverige
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Namn från vänster: Dorte Bo Bojesen, Kirse Junge Stevns
borg, Michael Bojesen, Kitte Wagner, Ditte Maria Bjerg och 
Gitte Grønfeld Wille.
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Närheten mellan Skåne och Själland påverkar 
företagens val av vd och styrelseledamöter
Närheten mellan Skåne och Danmark gör avtryck i styrelserummen. Företag i 
Skåne län har lika många vd- och styrelseposter tillsatta med danskar som fö-
retag i Stockholms län har, ofta i dotterbolag till danska koncerner. När företag 
i Köpenhamnsområdet söker svenska ledamöter är det ofta lokala dotterbolag 
till svenska koncerner och ledamöterna hämtas då vanligen från Stockholm.

Totalt är 453 styrelseposter i skånska företag tillsatta 
med personer som bor på den andra sidan sundet, 
och precis lika många styrelseposter i Stockholms-
bolag innehas av personer bosatta i Danmark. Det 
visar en rapport från Øresundsinstituttet, Styrelse-
akademien Skåne och Oresundsadvokater. 

I den andra riktningen är 1 104 styrelseposter 
i danska bolag på Själland tillsatta med personer 
boende i Sverige. Ungefär hälften är tillsatta med 
personer bosatta i Stockholms län, men även i 
denna statistik syns närheten mellan Skåne och 
Danmark. 195 av styrelseposterna i danska bolag 
tillhör personer som bor i Skåne, medan 147 av 
posterna innehas av personer bosatta i Västra Gö-
taland eller Halland. Trots att Göteborg är en stör-
re stad är alltså personer från Skåne mer frekvent 
förekommande i de danska bolagen. Ett vanligt 
fenomen är att danska bolag med styrelseledamö-
ter bosatta på andra sidan sundet är dotterbolag 
till svenska bolag och vice versa, eller delar av en 
koncern med verksamhet på bägge sidor.

Personliga nätverk är en nyckel till styrelserekry-
tering över gränsen, och därför är fler gränsöver-
skridande mötesplatser där kontakter kan knytas 
viktiga, menar de branschrådgivare som intervjuats 
i rapporten. Detta kan framför allt vara av vikt vid 
rekrytering till danska styrelser, då den svenska 
modellen med valberedning saknas i Danmark, och 
nomineringar till styrelsen istället sker i samråd mel-
lan styrelseordförande och ägare.

Intervjuerna visar också på de fördelar ett företag 
kan få genom en styrelse med blandad kompetens 
från Sverige och Danmark. Genom att ha styrel-
seledamöter från bägge sidorna kan ett företag 
bredda sin kulturella förståelse och sin marknads-
kännedom. Ett bolag som är verksamt på båda sidor 
sundet kan dessutom få en större kunskap om lagar 
och regler genom en blandad styrelse. Stine Bosse, 
styrelseproffs och tidigare koncernchef för försäk-

ringsbolaget Tryg, talar om en blandad styrelse som 
ett kompetenslyft.

– All diversitet är bra när man ska göra grupp-
arbeten, och det är det styrelsearbete är. Man blir 
duktig om man tar in folk som är olika. Olika kön, 
ålder, bakgrund och nationalitet. Du lyfter kompe-
tensnivån, säger hon.

I rapporten framkommer flera kulturskillnader 
i danska och svenska styrelser, en vanlig återkom-
mande sådan är tempot i styrelserna. I Danmark är 
en styrelse ofta snabbare på att ta beslut och agera, 
medan svenska styrelser ofta söker konsensus. Det 
finns även juridiska skillnader mellan länderna. Ex-
empelvis kan en ledamot i ett svenskt aktiebolag bli 
personligt ansvarig om företaget inte har betalt skatt 
och avgifter i tid, vilket inte är fallet i Danmark. 
Som tidigare nämnt saknar även danska företag en 
motsvarighet till den svenska valberedningen. 

Den vanligaste branschen med gränsöverskridan-
de styrelsearbete är partihandeln. Såväl i Sverige som 
i Danmark finns cirka 350 styrelseposter tillsatta 
med personer från det andra landet i partihandels-
branschen. Andra vanliga branscher med styrelsepos-
ter tillsatta med personer från det andra landet är 
exempelvis transport, it/telekom, huvudkontor och 
företagstjänster samt tillverkningsindustrin. Majorite-
ten av företagen som har styrelseledamöter från andra 
sidan sundet är småföretag med 10–49 anställda, och 
företagen är ofta dotterbolag i stora koncerner med 
verksamhet på bägge i bägge länderna.

Analysen bygger på data från Bisnode, där 
svenska bolag i Skåne, Västra Götaland, Halland, 
Blekinge, Kronoberg och Stockholms län med vd 
och/eller styrelseledamöter folkbokförda i Danmark 
har kartlagts. På samma sätt har danska företag med 
säte i Region Hovedstaden och Region Sjælland 
med vd och/eller styrelseledamöter folkbokförda i 
Sverige studerats. Analysen har avgränsats till att 
innefatta bolag med minst tio anställda.

DANSKSVENSKA STYRELSER

VANLIGT MED STYRELSEARBETE MELLAN DANMARK OCH SVERIGE

2 358 
styrelseposter eller vdjobb innehas av personer 
från det andra landet i åtta undersökta danska 
och svenska län/regioner.  
Dessa är fördelade på 1 367 företag. Mer än 
hälften av både de danska och svenska bolagen 
med ledamöter/vd från andra sidan Öresund är 
bolag med mellan 10-49 anställda, men det stora 
flertalet av bolagen ingår antingen i en koncern, 
ofta från grannlandet, eller har stora ägare. Det 
är mindre vanligt att små fristående bolag går 
över Öresund.

1 104 
danska styrelseposter och vdjobb i företag på 
Själland är tillsatta med personer folkbokförda 
i Sverige.  
Av dessa bor 533 i Stockholm och 195 personer i 
Skåne. Det är vanligt att stora svenska koncerner 
med huvudkontor i Stockholm har danskt dotter-
bolag i Köpenhamn.

1 254 
svenska styrelseposter och vdjobb i företag i södra 
och västra Sverige samt Stockholm är tillsatta med 
personer folkbokförda i Danmark.  
Närheten har betydelse - lika många danska ledamö-
ter i bolag i Skåne som i Stockholm. 453 av dessa sty-
relseposter och vd-jobb finns i företag i Stockholms 
län och 453 stycken finns i Skåne. Det är vanligt att 
danska bolag etablerar svenskt dotterbolag i Skåne.

Olika ansvar i danska och svenska styrelser:
Det finns praktiska skillnader i styrelsearbete mel-
lan Danmark och Sverige. Bland annat är det olika 
många punkter på mötesagendan och i Sverige har 
man en valberedning som nominerar nya ledamö-
ter till styrelsen vilket inte förekommer i Danmark. 
Det finns även skillnader i  vilket juridiskt ansvar 
en styrelseledamot har i Sverige och Danmark där 
en ledamot i ett svenskt aktiebolag till exempel 
kan bli personligt ansvarig om företaget inte har 
betalt skatt och avgifter i tid.
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Malin Jonsson, vd på Network Music Partners med huvudkontor i Köpenhamn, som intervjuas i analysen om dansksvenska 
styrelser vill inte gärna fokusera på skillnader utan ser hellre likheter över sundet. ”Det finns skillnader, men man väljer ofta 
att betona dem och uppfylla sina egna fördomar. Så fort du säger att det är typiskt danskt eller svenskt väljer vi att göra det 
istället för att sätta ord på att det är kul att vi tänker likadant och fokusera på det andra perspektivet”, säger hon.
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Varje dag arbetspendlar 15 000-20 000 människor 
över Öresund och många företag, inte minst inom 
handel, arkitektur och fastighet, arbetar över 
gränsen. Under våren presenterade Øresundsin-
stituttet en ny analys: ”Mentala gränshinder 
Öresund – Danska och svenska företagares syn på 
hinder och möjligheter vid arbete över gränsen”, 
som utfördes på uppdrag av informationstjänsten 
Øresunddirekt. Till denna studie genomfördes 30 
djupintervjuer med danska och svenska företag 
inom olika branscher, chefer för kulturinstitutioner 
och representanter för gräns- och företagarorganisa-
tioner. Majoriteten av intervjupersonerna såg stora 
möjligheter i att göra hela regionen till sin marknad. 
Att Köpenhamn är en huvudstad och att Skåne har 
flera större städer skapar också en dragningskraft 
över Öresund.

Den geografiska närheten i Öresundsregionen 
upplevs av många företagare som en fördel, liksom 
det faktum att kultur och språk är förhållandevis lika 
mellan Sverige och Danmark. Vissa intervjupersoner 
menar dessutom att det ligger en fördel i att kunna 
utnyttja skillnader i regelverk och affärskultur. 

På många sätt förknippas regionen alltså med 
något positivt, men det finns också hinder som 
begränsar näringslivets rörlighet mellan länder-
na. Studiens främst fokus var att undersöka hur 
företagare ser på att arbeta över Öresund och vilka 
uppfattningar, vanor och känslor som får dem att 
välja bort eller påverkar deras syn på en satsning 
i grannlandet – kulturella fenomen som i denna 
analys benämns som mentala gränshinder. 

Fyra mentala gränshinder identifierades genom 
intervjuerna, nämligen:

Nationell gravitationskraft och känslan av vi 
och dom
De som intervjuats till denna studie upplever gene-

rellt inte språket som något stort problem, men det 
kan i vissa fall upplevas som ett hinder som måste 
hanteras. Relativt få intervjupersoner tar del av nyhe-
ter från grannlandet och inte heller kulturkonsum-
tionen över sundet tycks vara så stor. Faktorer så som 
språk, nyhets- och kulturkonsumtion, utbildning, 
politik och nationella strukturer inom näringslivet 
samverkar så att företagare och privatpersoner har 
mer kunskap om det egna landet och känner sig mer 
bekväma inom nationens gränser – sammantaget kan 
de liknas vid en nationell gravitationskraft. Denna 
nationella gravitationskraft påverkas av andra starka 
krafter, så som globalisering och urbanisering, men 
står generellt fortfarande starkt.

Den medför också att det växer fram kulturella 
skillnader som rör exempelvis traditioner, samhälls-
debatt och affärskultur i de olika länderna. Inte minst 
tycker vi oss se dem när vi jämför oss med varandra, 
vilket är ett sätt att bygga upp en nationell identitet. 

De danska intervjupersonerna lyfter ganska ofta 
fram det de beskriver som den svenska moralen eller 
politiska korrektheten. Det finns också flera som 
romantiserar Sverige, svenskarna och den svenska 
naturen. De intervjuade svenskarna talar oftare om 
den danska affärskulturen på ett negativt sätt, även 
om många också ser positivt på exempelvis danskar-
nas sätt att kommunicera. 

Denna uppdelning i vi och dom kan leda till att 
företag avstår från att röra sig över gränsen, eftersom 
det skapas en känsla av att det som finns på andra 
sidan är något väsensskilt annorlunda. 

Skillnader i affärskultur
I intervjuerna framträder några tydliga uppfattning-
ar om skillnader i affärskultur mellan Sverige och 
Danmark. Svenskar upplevs bland annat ta längre 
tid på sig i beslutsfattandet och söka konsensus i 
större utsträckning än danskarna, medan danskar 
upplevs kommunicera rakare och mer direkt än 

Mentala gränshinder begränsar företagarnas 
rörlighet i Öresundsregionen
Många företagare ser goda möjligheter att arbeta över gränsen i Öresunds-
regionen, som präglas av att den är en storstadsregion med korta avstånd 
och relativt goda kommunikationer. Trots det begränsas det gränsöverskri-
dande näringslivet mellan Danmark och Sverige av såväl praktiska problem 
som formella gränshinder – men även av mentala gränshinder, som har att 
göra med hur företagare erfar och uppfattar arbete över sundet. 

svenskarna. Flera anser att dansk affärskultur är mer 
hierarkisk än den svenska, men meningarna går i 
viss mån isär.

Många svenska intervjupersoner hyser en stor 
respekt – som ibland gränsar till oro – för danskar-
nas skicklighet som affärsmän och förhandlare. En 
återkommande uppfattning bland svenskarna är att 
ett avtal inte gäller eller respekteras i Danmark.

Skillnaderna i affärskultur är ofta något som 
intervjupersonerna uppger att de själva upplevt i 
mötet med den andra nationaliteten, men emellanåt 
enbart något som personerna har hört sägas. Vissa 
företag uppger att de på grund av skillnaderna i 
affärskultur avstått från att ge sig in i det andra lan-
det eller dragit sig tillbaka från en satsning, medan 
andra menar att de kunnat anpassa sig. 

Sociala nätverk når mer sällan över sundet
Majoriteten av de svenskar och danskar som in-
tervjuats är bekanta med någon eller några av den 
andra nationaliteten genom jobbet, men få har nära 
vänner eller släkt på andra sidan sundet. Det skulle 
kunna innebära att färre av de affärsmöjligheter som 
uppstår genom tillfälligheter och som grundar sig i 
företagarens sociala nätverk leder till nya satsning-
ar över sundet. Det gäller särskilt för mindre och 
medelstora företag.

MENTALA GRÄNSHINDER

Genom sociala nätverk förs också historier om 
hur det är att arbeta i grannlandet vidare, och då 
de sociala nätverken sällan når över sundet kan det 
också medföra att företagarna upplever ett större av-
stånd gentemot det andra landet då de främst – på 
gott och ont – hör de egna landsmännens historier 
om exempelvis affärskultur.

Upplevelsen av en hög tröskel
För många av de intervjuade företagarna känns en 
satsning i grannlandet mer avlägsen, osäker och 
otrygg än en utvidgad verksamhet i det egna landet. 
De saknar ofta kunskap om både regelverket och 
marknaden på andra sidan Öresund och de upp-
lever ibland att det är svårt att föreställa sig vad en 
satsning i grannlandet skulle innebära – och kosta.

Flera företagare menar vidare att de skulle behö-
va börja arbeta på ett annat sätt i det andra landet, 
vilket gör att steget blir större. 

Bland svenska företagare tycks det dessutom 
förekomma en viss oro för Danmark, som bland 
annat har att göra med att svenska företag är rädda 
för att överkörda av de skickliga danska förhand-
larna, att man hört i sina sociala nätverk att det 
tidigare gått dåligt för svenska företag i Danmark, 
eller att man ser Köpenhamn som en större och mer 
internationell marknad som kräver mer.
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Jenny Hillerström Schuldt, Chief People & Communications Officer på Ikano Bank i Malmö, som intervjuas i rapporten om 
Mentala gränshinder i Öresundsregionen, tycker att danskar har en skön inställning med direkt kommunikation, där det inte 
ses som något dåligt att vara oense i en sakfråga.
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– Den stora skillnaden nu jämfört med samma skede 
inför den förra programperioden var att då var man 
överens om geografierna, och nu är de fortfarande 
inte lösta. Det är ofta den kämpigaste frågan, vilka ska 
med och vilka ska bort? Det säger Magnus Schönning, 
programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Idag omfattar Interreg ÖKS tre svenska, fyra danska 
och åtta norska regioner. Region Skåne, Region 
Hovedstaden och Region Sjælland ingår, men också 
nykomlingen i Greater Copenhagen-samarbetet Re-
gion Halland. De norska regionerna kommer efter 
en regionsammanslagning att minskas till fyra, men 
om det kommande Interreg-programmet kommer 
att omfatta samma geografi som det nuvarande 
återstår att se. Under hösten kommer så kallade 

trialoger att genomföras mellan Europaparlamentet, 
Europeiska kommissionen och Europeiska unio-
nens råd, där bland annat EU:s flerårsbudget för 
perioden 2021–2027 och ett antal förordningar 
rörande sammanhållningspolitiken ska förhandlas. I 
denna process kommer även Interreg-programmets 
utformning att dryftas.

– De signaler vi fått tyder på att man kommer att 
diskutera Interreg-förordningen sist. Den skulle kan-
ske kunna vara färdigförhandlad och överenskommen 
vid halvårsskiftet 2020, tror Magnus Schönning.

– Vi arbetar utifrån nuvarande geografi tills vi 
hör något annat, tillägger han.

Anledningen till att den geografiska omfattningen 
av Interreg ÖKS kan göras om är en önskan om ett 

INTERREG:
Ramarna för nästa program-
period under diskussion
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Det europeiska regionala utvecklingsprogrammet Interreg V, som va-
rar mellan 2014 och 2020, går mot sitt slut. Interreg Öresund-Kattegat- 
Skagerrak (ÖKS), som stödjer gränsregionala projekt i bland annat Öre-
sundsområdet, har med en budget på drygt 127 miljoner euro betalat ut 
projektmedel till projekt inom innovation, sysselsättning, grön ekonomi 
och transport. Just nu pågår planeringen inför den kommande perioden, 
2021–2027, men flera diskussioner återstår.

INTERREG
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minskat överlapp från Europeiska kommissionens 
sida, en principiell syn den svenska regeringen och 
Tillväxtverket delar. Det innebär att regioner inte 
ska kunna omfattas av flera olika Interreg-program, 
vilket är fallet idag när Interreg ÖKS i viss utsträck-
ning omfattar samma områden som exempelvis 
Interreg Sverige-Norge. Rådet och Europaparla-
mentet vill istället behålla nuvarande principer för 
programgeografierna, och dessutom fortsätta räkna 
maritima gränser som en gräns, medan Europeiska 
kommissionen enbart vill att landgränser ska vara 
aktuella för cross border-program.

Minskad budget och lägre stöd till projekten
Under programperioden 2014–2020 har EU gett 
Interreg ÖKS en budget på drygt 127 miljoner 
euro. Den kommande projektperioden antas få en 
mindre budget, delvis beroende av att EU mister 
medlemsintäkter vid Storbritanniens utträde ur 
unionen, men framför allt på en omprioritering där 
bland annat EU:s arbete med säkerhet och försvar 
kommer att få ökade medel på bekostnad av sam-
manhållningspolitiken.

Ett annat förslag som Magnus Schönning tror får 
genomslag är att stödprocenten till de olika pro-
jekten kan minskas. Idag kan EU genom Interreg 
finansiera 50 procent av ett gränsregionalt projekt, 
medan 50 procent finansieras av projektdeltagarna 
själva. Till den kommande projektperioden väntas 

projekt inom EU:s sammanhållningspolitik få 40 
procent stöd från programmet medan projektdelta-
garna själva får finansiera 60 procent.

– Jag tror att det kan komma att bli så. Man får 
större utväxling för pengarna, men det kommer inte 
öka söktrycket. Det är klart att det är mer attraktivt 
att söka om man får 50 procents finansiering än 40 
procent, säger Magnus Schönning.

Innovation det populäraste projektområdet
Inom de fyra insatsområden som projektdeltaga-
re kunnat söka finansiering för under nuvarande 
programperiod; sysselsättning, innovation, transport 
och grön ekonomi, har innovation varit det område 
med allra högst söktryck. Vilka insatsområdena 
blir för den kommande Interreg-perioden är ännu 
inte klart, men de kommer att knytas till EU:s 
fem investeringsprioriteringar som är ett grönare, 
smartare, mer sammankopplat, mer socialt EU och 
ett EU som står närmare medborgarna.

Att det kommande Interreg ÖKS kommer att knytas 
till ett smartare Europa är inte en allt för vågad giss-
ning, tror Magnus Schönning, vilket skulle betyda att 
innovation även i fortsättningen kommer prioriteras i 
regionen. En överföring av medel från insatsområdet 
transport till innovation gjordes i oktober 2018, och 
en ny ansökan till kommissionen om en överföring 
av medel från grön ekonomi och transport till inno-
vation planeras under hösten 2019.

FAKTA: VAD ÄR INTERREG?

Interreg, eller europeiskt territoriellt samarbete, är 
en del av EU:s sammanhållningspolitik, och finan-
sieras av medel från Europeiska regionala utveck-
lingsfonden (ERUF). Interreg-programmet har funnits 
sedan 1990, men vuxit rejält sedan starten. Det är nu 
den femte programperioden, som pågår mellan 2014 
och 2020, och planeringen inför den sjätte perioden 
2021–2027 pågår.

Interreg är uppdelat i flera gränsregionala samar-
betsprogram där Interreg Öresund-Kattegat-Skager-
rak är det program som omfattar regionerna i Öre-
sundsområdet, men också den svenska västkusten, 
södra Norge och delar av Jylland. Programmet har 
under Interreg V (2014–2020) fått en budget på 127,6 
miljoner Euro från ERUF för svenska och danska 
projektpartners. Därutöver har den norska staten 
skjutit till medel för de norska parter som vill ingå i 

gränsregionala projekt. För att få ett projekt finansie-
rat krävs att projektet har deltagare från minst två av 
programområdets länder. Dessutom måste projekten 
handla om något av programmets insatsområden; 
innovation, sysselsättning, grön ekonomi eller 
transport.

Interreg ÖKS förvaltas av Tillväxtverket i Malmö, men 
det finns även sekretariat i Köpenhamn och Göteborg. 
För att kontrollera och övervaka programmet, samt 
för att besluta vilka projekt som får ta del av pro-
grammets medel finns en övervakningskommitté och 
en styrkommitté. I dessa kommittéer finns repre-
sentanter för myndigheter, regioner och kommuner. 
Dessutom finns flera andra organisationer repre-
senterade såsom Malmö Universitet, Sydsvenska 
Handelskammaren, Vækstforum Hovedstaden och 
Företagarna.

Bild från Interreg Öresund 
KattegatSkagerraks nätverksträff 
i Köpenhamn den 3 oktober i år. 
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SYSSELSÄTTNING

HealthTech Nordic hjälper start up-verksamheter 
inom hälso- och sjukvårdsområdet att växa genom att 
erbjuda tidigt stöd för bolagen. Genom projektet ska 
start up-företagen dessutom få tillgång till nätverk och 
nya nordiska marknader. Bakom projektet ligger flera 
inkubatorer och forskningsparker i hela Öresund-Kat-
tegat-Skagerrak-området. Skånska Innovation Skåne 
är projektledare. De andra skånska projektmedlem-
marna är Smile Incubator i Lund och Invest in Skåne. 
Från dansk sida finns COBIS, Copenhagen Bio Science 
park. Projektet har en budget på knappt 5,4 miljoner 
euro, varav drygt 2,3 miljoner kommer från Interreg.

Nordisk Joblösning är ett projekt som inleddes våren 
2019, och syftar till att bättre knyta samman utbildning 
och arbetsmarknad i Norden. Deltagarna i projektet 
vill att studerande ska erbjudas praktik och arbets-
möjligheter i hela Norden. Projektet drivs av flera 
universitet och högskolor, tillsammans med arbets-
förmedlare från Sverige och Danmark. Projektledare 
är Föreningarna Nordens Förbund, skånsk partner är 
ABL Konsult i Malmö AB och den danska sidan av Öre-
sundsregionen representeras av Jobcenter København 
Ungecenter och AOF Center Hovedstaden. Projektet 
har en budget på nära 2,9 miljoner euro där hälften 
kommer från Interreg.

Cleantech Impact Accelerator startade i augusti 
2019 och är ett projekt som vill hjälpa småföretag att 
arbeta på den andra sidan sundet. De drivande bakom 
projektet menar att bristande kunskap om nätverk och 
näringslivskultur från danska företag om Sverige, och 
vice versa, gör det svårt för företag att växa. Genom 
att knyta samman nätverk i Skåne och det danska 
huvudstadsområdet samt bidra med kunskap om reg-
ler ska minst 150 småföretag och start-ups få hjälp i 
projektet. Projektet leds av Cleantech-klustret CLEAN 
i Köpenhamn. Övriga partners är Agro Business Park, 
Sustainable Business Hub och Research Institutes of 
Sweden. Projektet har en budget på cirka 1,5 miljoner 
euro, varav hälften av finansieringen kommer från 
Interreg.

Andra pågående projekt i Öresundsregionen: 
Fördomsfönster Öresund, GC Life Science analysis 
initiative, Jobb på tvärs

GRÖN EKONOMI

Fra reaktiv til proaktiv vill använda det gränsöverskri-
dande samarbetet till att öka satsningen på förnybar 
energi. I projektet ska modeller för systematiskt 
samarbete mellan kommuner och företag tas fram. 
Projektdeltagarna menar att det bland annat finns 
potential att utnyttja restprodukter från energiproduk-
tionen i olika firmor, som genom bättre samordning 
kan tas till vara i cirkulära lösningar. Holbæk Kommu-
ne, en kommun på västra Själland, är projektledare 
i projektet som har en budget på nära 500 000 euro, 
varav hälften kommer från Interreg. Övriga partners 
i projektet är DTU, Länsstyrelsen Skåne och Hållbar 
Utveckling Skåne.

Lighting Metropolis – Green Economy är ett stort 
projekt med 20 deltagande aktörer i Öresundsregio-
nen, där såväl kommuner som regioner och universitet 
samarbetar. Projektet vill snabba på införandet av 
led-belysning i regionen och hoppas kunna genere-
ra såväl energi- som resurs- och driftbesparingar. 
Projektet har en budget på över fem miljoner euro, 
där hälften kommer från Interreg och projektet bygger 
vidare på ett tidigare Lightning Metropolis-projekt med 
en budget på över sju miljoner euro.

FUTURE är ett projekt där deltagarna vill att offentliga 
myndigheter ska använda mer förnybar energi. Projek-
tet leds av den i huvudsak danska samarbetsorganisa-
tionen GATE21, men har totalt 19 partners från bägge 
sidor sundet. I projektet finns universitet, regioner 
och sjukhus, men också flera privata företag såsom 
Eon Sverige och Rambøll Danmark. Projektet har en 
budget på knappt 6,8 miljoner euro, varav 3,2 miljoner 
finansieras av Interreg.

Andra pågående projekt i Öresundsregionen: Hållbar 
Soil Mixing

INNOVATION

Halos är ett projekt som syftar till att knyta samman 
Öresundsregionen med Hamburg, och maximera nyt-
tan av de två nya forskningsanläggningarna MAX IV och 
ESS i Lund, samt två forskningsanläggningar utanför 
Hamburg. Halos har ett särskilt fokus på Life Scien-
ce-området, och genom projektet ska näringslivet i 
sektorn komma närmare universitet och forskning. 
Halos har en budget på drygt 3,5 miljoner euro, varav 
hälften kommer från Interreg. Projektet bygger på en 
föregångare som hade en budget på nära 19 miljoner 
euro. Den aktör som leder Halos är Lunds Universitet, 
men projektet har totalt 14 partners från Sverige, Dan-
mark och Tyskland. 

MODUWOOD är ett samarbete genom vilket projek-
tets partners vill minska utsläpp från byggsektorn. 
Köpenhamns Universitet är projektledare och de vill 
tillsammans med Lunds Universitet och Wood Treat-
ment Technology förbättra beständigheten i träba-
serade material med hjälp av miljövänliga metoder. 
Därigenom ska byggnader hålla längre på ett grönare 
vis. Projektet har en budget på 1,2 miljoner euro, varav 
hälften är medel från Interreg.

iCOPE är ett projekt som ska främja forskningen om 
barncancer genom att samla forskningsexpertis, 
biobanker och databaser. Region Hovedstaden leder 
projektet, och övriga partners är Region Skåne, DTU 
och Lunds Universitet. Förhoppningen är att ny teknik 
och nya behandlingsmetoder ska tas fram i projektet, 
som har en budget på drygt 8,3 miljoner euro. Hälften 
kommer från Interreg.

Andra pågående projekt i Öresundsregionen: Repro-
union 2.0, Greater Copenhagen som globalt centrum 
för Mikrobiom forskning

TRANSPORT

Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copen
hagen är ett projekt lett av Region Hovedstaden med 
totalt 14 partners. Kommuner, regioner, universitet 
och andra organisationer deltar i projektet som ska 
utveckla transportlösningar i hela Öresundsregionen. 
Flera olika fallstudier genomförs, där nya innovativa 
lösningar kommer tas fram för såväl stad som lands-
bygd. Projektet har en budget på drygt 2,1 miljoner 
euro och hälften av medlen kommer från Interreg.

Strategisk analys/forberedende studie af en fast 
forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør är 
ett samarbete mellan Vejdirektoratet och Trafik- og 
Boligstyrelsen i Danmark och svenska Trafikverket. 
Precis som namnet antyder syftar projektet till att 
utreda möjligheterna för en framtida fast förbindelse 
mellan Helsingborg och Helsingör. Projektets mål är 
att ta fram beslutsunderlag för beslutsfattare i Sverige 
och Danmark. Projektet har en budget på knappt två 
miljoner euro, där hälften av finansieringen kommer 
från Interreg.

Öresundsmetro – en del av Greater Copenhagen 
 Trafikcharter är Malmö stad och Köpenhamns kom-
muns fjärde projekt som utreder möjligheten att Mal-
mö kan kopplas på Köpenhamns tunnelbanesystem 
Metron. Projektet ska skapa ett beslutsunderlag till de 
politiker som i nästa skede kan bestämma huruvida 
Malmö kommer att bli en del av Köpenhamns metro 
eller ej. Projektet har en budget på 600 000 euro, där 
hälften kommer från Interreg.

Andra pågående projekt i Öresundsreigonen: MARIA, 
RSMP Nordic, Et sammenhængende transportsystem i 
Greater Copenhagen
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Källa: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
De projekt som tagits med i sammanställningen är projekt med minst en deltagare från Skåne och minst en deltagare från Region Hovedsta-
den eller Region Sjælland.

EXEMPEL PÅ PÅGÅENDE DANSK-SVENSKA INTERREG-PROJEKT



42 43

INTERVJU: MEDICON VALLEY ALLIANCE

ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2019ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2019

INTERVJU: MEDICON VALLEY ALLIANCE

området i Öresundsregionen. Denna kunskap kom-
mer sedan ligga till grund för Copenhagen Capacity 
och Invest in Skånes arbete för att locka internatio-
nella investeringar och talanger till regionen.

– Vi har länge haft ett samarbete med Invest in 
Skåne och Copenhagen Capacity, som varit med-
lemmar i MVA under lång tid. Men detta är första 
gången som alla tre organisa-
tionerna samlar krafterna på 
ett mer strukturerat sätt och 
tittar på hur vi kan koordine-
ra insatserna för att mark-
nadsföra regionen internatio-
nellt, säger Petter Hartman, 
som gärna ser projektet som 
ett föregångsprojekt.

– Lyckas vi med detta kan 
vi titta på om det finns andra områden där vi kan ha 
liknande ambitioner. Vi börjar tänka lite mer strate-
giskt i regionen som helhet.

Projektet kan ses i ljuset av den organisationsföränd-
ring som MVA gick igenom vid tiden för Petter Hart-
mans tillträde 2015. Då lämnade Medicon Valley Alli-
ance sina internationella ambassadörsprogram, genom 
vilka MVA haft personal placerad i bland annat Japan 
och USA, bakom sig och gick tillbaka till organisatio-
nens rötter som en mer renodlad nätverks- och samar-
betsorganisation för den regionala life s cience-sektorn. 
Samtidigt ersatte Greater Copenhagen Committee det 
tidigare politiska samarbetet Öresunds komitteen, och 
med det skiftet kom ett ökat fokus på internationell 
marknadsföring från politiskt håll.

– Om den internationella marknadsföringen av 
regionen ska ske inom ramen för Greater Copen-
hagen-samarbetet måste vi anpassa oss till att det 
inte längre är MVA som ska vara ute och berätta för 
omvärlden om hur duktiga vi är. Vi ska istället hitta 
samarbetspartners regionalt, till exempel Copen-
hagen Capacity och Invest in Skåne, för att stödja 
arbetet med att formulera de budskap som ska bäras 
ut. Vi i MVA ska stå för innehåll och stoff i det 
samarbetet, förklarar Petter Hartman.

Stora företag lockas av stora projekt
Medicon Valley Alliance har en bred medlemsbas med 
cirka 250 medlemmar bestående av allt från företag till 
universitet och regioner. Dessutom varierar medlem-
marna i storlek. MVA har olika typer av engagemang, 
som är utformade efter de olika medlemmarnas behov. 
Nätverksmötena är viktigare för mindre bolag, medan 
strategiska projekt snarare lockar de större aktörernas 
intresse, menar Petter Hartman.

– Det är viktigt att vi adderar de här projektsats-
ningarna och samarbetsplattformerna, för det är där 
universitet, regioner och de stora bolagen kan få ett 
strategiskt värde av samarbetet, som man kanske inte 
får av events eller enskilda punktinsatser. Exempelvis 
har Ferring gått in och varit en aktiv partner och 
medfinansiär i Reprounion, säger han.

Efterlyser gemensam 
bild av samarbetet
När erhvervsfremmeloven 
antogs i Danmark hindrades 
regionernas möjlighet till 
näringslivsfrämjande verk-
samhet. Då lämnade Region 
Sjælland MVA-samarbetet, 
eftersom man ansåg att orga-

nisationen är just näringslivsfrämjande. Region Ho-
vedstaden är fortsatt medlem i MVA, då man istället 
argumenterade för att MVA i första hand handlar 
om samarbete kring klinisk forskning och hälso- och 
sjukvårdsarbete. De olika förväntningarna på aktörer 
såsom MVA är något som Petter Hartman tror kan 
hämma utvecklingen i Öresundsregionen.

– Jag välkomnar en process där man förenklar 
ingångarna i innovationssystemet så att det blir 
tydligare vem som gör vad. Det är på tiden att man 
får rätsida på det. Det är klart att det hade varit till 
gagn för både MVA, regionen och Life Science-sam-
arbetet i stort om man haft en tydligare synkronise-
ring i regionerna om hur man uppfattar utföraror-
ganisationerna, säger han.

För att lyfta samarbetet mellan Sverige och Dan-
mark räcker det dock inte med en regional samsyn, 
menar Petter Hartman. Han ser gärna ett ökat 
intresse även från nationellt plan.

– En av de stora hämskorna i Öresundsregionen 
är avsaknad av nationellt intresse för det gränsöver-
skridande samarbetet. Vi har haft ett par tuffa år med 
bland annat ID-kontroller och kandidaturen omkring 
EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten, där Kö-
penhamn var en av huvudkandidaterna när myndig-
heten skulle omlokaliseras, reds anm.) som sannerli-
gen inte gjorde det regionala samarbetet mer attraktivt 
på ett nationellt plan. Samtidigt vet vi att när vi 
verkligen drar åt samma håll, som omkring ESS och 
MAX IV (de nya forskningsanläggningarna i Lund, 
reds anm.), kan vi verkligen nå fantastiska resultat. 
Vi måste lära av misstagen, och inte konkurrera med 
varandra. Jag skulle gärna se att man arbetade proak-
tivt med en gemensam strategi kring större framtida 
investeringar i regionen, säger Petter Hartman.

Efter en stor organisationsförändring har Medicon Valley Alliance (MVA) 
tydliggjort sin roll som svensk-dansk nätverksorganisation. För Petter 
Hartman, vd för MVA, är Interreg- och andra projekt ett sätt att underlätta 
medlemmarnas samarbeten.
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PROJEKT EN VIKTIG SAMARBETSFORM 
FÖR MEDICON VALLEY ALLIANCE

– Det starkaste sättet att skapa nätverk på tvärs är 
att samlas kring ett problem eller en möjlighet man 
kan utveckla tillsammans. Ju bättre vi lär känna 
varandra, desto lägre blir tröskeln för att samar-
beta, och därmed kan vi hitta vägar att nyttja våra 
gemensamma resurser mer effektivt, säger Petter 
Hartman.

Medicon Valley Alliance har sitt huvudkontor i 
Ørestad, men organisationens medlemmar finns ut-
spridda i hela Öresundsregionen. För att knyta sam-
man dessa arbetar organisationen med att stimulera 
projekt i olika former. Petter Hartman tror att de 
externa medel som exempelvis Interreg-programmet 
kan erbjuda är ett bra sätt att främja gränsregionala 
samarbeteten.

– Ska regionen kunna sätta ett större avtryck på 
sikt måste man koppla samman underifrån-entusiasm 
och eldsjälar bland våra medlemmar med en politisk 

riktning om var man vill gå. Då är fonder och extern 
finansiering ett bra sätt att skapa ett fundament och en 
plattform varifrån samarbetena kan växa. Det behövs 
ett smörjmedel för att få till stånd det gränsregionala 
samarbetet. Den injektion vi kan vi få från till exempel 
Interreg och andra fonder är viktig, säger han.

Samarbete ska locka internationella 
 investeringar
MVA är för närvarande inblandade i fyra Inter-
reg-projekt. HALOS, Reprounion 2,0, GC Life 
Science analysis iniative och det nya projektet Greater 
Copenhagen som globalt centrum för Mikrobiom 
forskning. Projektet kring mikrobiom forskning star-
tade i augusti 2019, och samarbetspartners i projektet 
är MVA, Invest in Skåne och Copenhagen Capacity. 
I projektet ska MVA kartlägga och mobilisera den 
industriella och akademiska expertis som finns på 

Petter Hartman.

”Jag välkomnar en 
process där man för-
enklar ingångarna i 
innovationssystemet 
så att det blir tydliga-
re vem som gör vad.”
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INFRASTRUKTUR:
Flera stora infrastruktur-
satsningar och utredningar  
om framtidens trafik i Öresund
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Danmark har fått sin första höghastighetsbana med hastigheter upp till 250 
km/h. Metrocityringen är invigd och Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas 
byggstarta under hösten. Under nästa år färdigställs två Interreg-projekt 
med fokus på en ytterligare fast förbindelse över Öresund. Dessutom tar SJ 
över som operatör för Öresundstågstrafiken i Sverige, ett uppdrag som 2022 
även kommer att inkludera den danska trafiken.

INFRASTRUKTUR

Metrocityringen är i drift
Den 29 september invigdes Köpenhamns nya metrolinje. 
Den går under namnet Metrocityringen, M3, och har 17 
stationer. Vid Kongens Nytorv och Frederiksberg korsar 
den nya Cityringen de befintliga metrolinjerna och med 
den nya sträckningen knyts även Köpenhamns huvud-
bangård till metronätet. 

Det har tagit ungefär åtta år att bygga Cityringen 
och liksom på de befintliga metrolinjerna i Köpenhamn 
kommer tågen att vara förarlösa. Invigningen var först 
planerad till juli, men säkerhetstester drog ut på tiden 
och invigningen sköts fram till den 29 september.  

2020 kommer Cityringen att kompletteras med en 
avgrening som går från Köpenhamn H till Nordhavnen 
med två nya stationer. 2024 väntas nästa avgrening då 

till Sydhavnen med fem stationer varav den sista är Ny 
Ellebjerg. Förra året hade metron i Köpenhamn 64 miljo-
ner resande, Cityringen väntas fördubbla antalet resande 
redan 2020 enligt Metroselskabet. 
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Det finns flera aktuella infrastrukturprojekt i Öre-
sundsregionen som kommer att påverka de framtida 
trafikflödena. Bland annat invigdes Danmarks första 
höghastighetsbana i juni. Den går mellan Köpen-
hamn och Ringsted via Køge och klarar hastigheter 
på upp till 250 km/h. Sträckan är en del i uppgrade-
ringen av järnvägen i Danmark inför den kommande 
Fehmarn Bält-förbindelsen. Under hösten väntas 
det första spadtaget tas för den kommande väg- och 
järnvägstunneln mellan Danmark och Tyskland. Star-
ten har skjutits fram flera gånger tidigare eftersom 
byggplanerna har överklagats i Tyskland.

Den 29 september invigdes den nya Metrocity-
ringen i Köpenhamn med 17 stationer. Kommunen 
undersöker även behovet av och möjligheten att 
bygga fler metrosträckor i framtiden, bland annat över 
Öresund tillsammans med Malmö stad. Nästa år ska 
städernas fjärde Interreg-utredning om en sådan för-
bindelse vara klar. Några månader senare ska även ana-

lysen om en fast förbindelse mellan Helsingborg och 
Helsingør, som också är ett Interreg-projekt och drivs 
av Vejdirektoratet och Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
i Danmark samt Trafikverket i Sverige, färdigställas. 
Båda förslagen finns med i Greater Copenhagens 
Trafikcharter, det gör däremot inte Landskronas förslag 
om en 19 kilometer lång järnvägstunnel från staden till 
Köpenhamn under namnet Europaspåret.

Från och med december nästa år är SJ ny operatör 
för Öresundstågen i Sverige och i december 2022 
kommer uppdraget även att inkludera Öresundstågen 
i Danmark när Skånetrafiken tar över ansvaret för upp-
handlingen och driften av trafiken. Slutstation för Öre-
sundstågen kommer då att bli Østerport på den danska 
sidan sundet och tågen kommer inte köra vidare till 
Helsingør som Öresundstågen gör idag. SJ har upprättat 
ett dotterbolag, SJ Öresund AB, och förväntar en högre 
punktlighet för tågen när den nya underhållsdepån i 
Hässleholm tas i drift. Även tågen bemannas upp.

Förväntad byggstart av Fehmarn 
Bält-förbindelsen under hösten

Stationen vid Köpenhamns 
 flygplats ska byggas ut

Höghastighetstågbanan 
 Köpenhamn–Køge–Ringsted klar
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I början av 2019 presenterade den tidigare danska 
regeringen en huvudstadsstrategi som innehöll en 
utbyggnad av tågstationen vid Köpenhamns flygplats i 
Kastrup. Antalet perronger ska i förslaget öka från två 
till fyra stycken och finansieras genom intäkter från två 
parkeringshus som också ska byggas vid flygplatsen. 
Lösningen med fler perronger innebär att de befintli-
ga godsspåren som går runt flygplatsen tas i bruk och 
trafiken läggs om så att tåg mot Sverige stannar vid den 
befintliga stationen och tåg mot Danmark stannar vid den 
nya övertäckta stationen under metron. Syftet är att öka 
kapaciteten kring flygplatsen. Tidsplanen som angavs när 
projektet presenterades var en förväntad byggstart 2022 
och färdigställande 2025. Den nuvarande regeringen har 
inte gjort något uttalande om projektet.

De danska tillstånden för att starta bygget av den kom-
mande Fehmarn Bält-tunneln är klara och under hösten 
väntas byggstart för de danska landanläggningarna. I 
Tyskland saknas fortsatt administrativt byggtillstånd 
från myndigheterna i Schleswig-Holstein. I början av året 
mottog det statliga danska tunnelbolaget Femern A/S 
ett underskrivet godkännande från tyska myndigheter 
för byggandet av förbindelsen, men godkännandet har 
överklagats och det är den domstolsprocessen som nu 
inväntas innan tunnelbygget kan påbörjas från tysk sida. 
Processen uppskattas kunna ta omkring två år.

Fehmarn Bält-tunneln byggs som en sänktunnel 
för bil och tåg och blir 18 kilometer lång. Förbindelsen 
beräknas ta cirka 8,5 år att bygga och väntas stå färdig 
2028. Kostnaden beräknas till 52,6 miljarder danska 
kronor enligt 2015-års priser och ska finansieras genom 
brukaravgifter. Det kommer att ta tio minuter att köra 
bil över förbindelsen och sju minuter med tåg. Tågresan 
från Köpenhamn-Hamburg väntas minska från 4,5 till 2,5 
timmar med förbindelsen.

I maj invigdes Danmarks första höghastighetsjärnväg. 
Den 60 kilometer långa banan går mellan Köpenhamn 
och Ringsted via Køge och klarar hastigheter upp mot 250 
km/h. Full hastighet kommer först att uppnås om några 
år då Danmarks nya signalsystem är i drift och DSB har 
köpt nya snabbare tåg. Projektet har kostat tio miljarder 
danska kronor att bygga. 

Så småningom kommer banan att gå hela vägen till 
den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen. Bland annat 
byggs en ny Storstrømsbro för tåg, bil, cyklister och 
gångtrafikanter för 4,2 miljarder danska kronor.

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D



46 47ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2019

INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR

ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2019

Analys av en fast förbindelse 
Helsingborg-Helsingør

Köpenhamn och Malmö utreder 
en Öresundsmetro

Havnetunnel och metro  till ny ö 
utreds i Köpenhamn SJ tar över driften av Öresunds-

tågen – etablerar regionalt bolag

Gemensamt biljettsystem och 
scenarier för trafiken i fokus 
för dansk-svenskt projekt

Två spårvägsprojekt: Lund C- 
ESS och Ring 3 i Köpenhamn

Utbyggnad till fyra spår mellan 
Malmö och Lund klar 2024

Den 16 augusti nästa år förväntas spårvägen i Lund att 
rulla. Sträckan går mellan centralstationen och forsk-
ningsanläggningarna MAX IV och ESS i utbyggnads-
området Brunnshög, via sjukhuset och Lunds tekniska 
högskola. Sträckan är 5,5 kilometer lång och kommer 
att ha nio hållplatser, att resa hela sträckan kommer att 
ta 14,5 minuter. Projektet har blivit dyrare än förväntat 
och slutkostnaden väntas blir runt 850 miljoner svenska 
kronor. Projektet drivs av Lunds kommun och Skånetra-
fiken/Region Skåne.

2025 väntas Öresundsregionens andra spårvägsprojekt 
att stå färdigt. Mellan Lyngby och Ishøj byggs en 28 kilo-
meter lång letbanesträckning med 29 stationer. Första 
spadtaget togs i mitten av juni i år. Bakom bygget står 
elva kommuner tillsammasn med Region Hovedstaden.

På sträckan Arlöv-Flackarp, som ligger mellan Malmö 
och Lund, byggs järnvägen ut från två till fyra spår. Syftet 
är att minska risken för störningar i trafiken och att öka 
kapaciteten, 200 fler tåg per dygn väntas kunna trafikera 
sträckan 2024 när utbyggnaden ska vara klar. I dagsläget 
trafikeras sträckan av cirka 460 tåg per dygn. I oktober 
2017 drog bygget igång. Förra hösten stängde bygget E6 
vid Alnarp under två veckor när två nya broar byggdes. I 
projektet ingår även ombyggnad av stationerna i Burlöv, 
Åkarp och Hjärup samt en ny station vid Klostergården 
i södra Lund. Beslut om att bygga ut den sista delen av 
järnvägen in mot Lund har ännu inte fattats.

En ny dubbelspårig stambana för höghastighetståg med 
hastigheter upp till 320 km/h planeras mellan Hässle-
holm och Lund. Projektet väntas kunna byggstarta mel-
lan 2027-2029 och ta ungefär tio år, enligt Trafikverket. 
Hässleholm-Lund är prioriterat i den nationella planen 
för järnvägsutbyggnad tillsammans med Ostlänken (Jär-
na-Linköping) och Göteborg-Borås.  

Höghastighetsbana Lund-Hässle-
holm prioriterad i nationell plan
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Utredning om en eventuell 
framtida Kattegatt-förbindelse

Dubbelspårsutbyggnad mellan 
Ängelholm-Helsingborg Maria 
startar nästa år

Enligt Trafikverket är 85% av Västkustbanan, som går från 
Lund till Göteborg, utbyggd till dubbelspår. En sträcka som 
återstår är Ängelholm-Helsingborg C och planering av 
utbyggnaden av den 24 kilometer långa sträckan Ängel-
holm-Helsingborg, Maria/Romares väg, pågår. Tidsplanen 
säger byggstart 2020 och färdigställande 2023. Utbyggnad 
av den sista etappen mot Helsingborg centralstation finns 
med i den nationella planen, men med planerad start 
senare under planperioden som sträcker sig fram till 2029. 

I den tidigare danska regeringens budgetförslag, finanslo-
ven, från förra hösten avsattes 60 miljoner danska kronor 
till en förundersökning av en fast förbindelse över Katte-
gatt. I utredningen finns både en ren vägförbindelse och en 
kombinerad väg- och järnvägsförbindelse med. Utredning-
en väntas vara klar under 2021. 2015 togs en strategisk 
analys av en Kattegattförbindelse fram som utgick från en 
fast förbindelse mellan Kalundborg och Aarhus.

Förra hösten skrev den danska regeringen och Köpen-
hamns borgmästare Frank Jensen (S) under ett prin-
cipavtal om att bygga en ny stadsdel i Köpenhamn i form 
av en konstgjord ö, Lynetteholmen. Ett brett flertal i Fol-
ketinget ställde sig senare bakom förslaget om ön som 
planeras mellan Nordhavnen och Refshaleøen med plats 
för 35 000 invånare. I planen finns även en havnetunnel 
och en ny metrosträcka för att säkra framkomlighet till 
och från den nya stadsdelen. 

En östlig ringväg i Köpenhamn väntas även avlasta 
centrum och öka tillgängligheten till Köpenhamns flyg-
plats. Med principavtalet om Lynetteholmen utvidgades 
en pågående förundersökning om en östlig ringväg med 
ett förslag på ny sträckning längs Amagers östkust, 
B1. För närvarande undersöks även alternativ för en 
metrosträckning till den kommande ön.

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

I december nästa år avslutas Interreg-projektet om en 
strategisk analys/förberedande studie av en fast förbin-
delse mellan Helsingør och Helsingborg. Analysen ska 
bland annat innehålla förslag på sträckning, beräkning 
på samhällsekonomin i projektet och kostnad för förbin-
delsen. Beräkningarna görs både för en ren vägförbin-
delse och en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse 
för persontåg. Utgångspunkten är att förbindelsen ska 
finansieras av användarna och att Ring 5 inte är en 
förutsättning för förbindelsen. Lead partner är Vejdirek-
toratet och partner är Trafik-, Bygge- och Boligstyrelsen 
samt Trafikverket i Sverige. Inget beslut är ännu fattat 
om att bygga en sådan förbindelse.

Malmö stad och Köpenhamns kommun genomför sitt fjär-
de gemensamma Interreg-projekt om möjligheterna att 
etablera en tunnelbaneförbindelse mellan städerna. 2012 
startade det första projektet och i september nästa år ska 
den pågående undersökningen vara klar. Aktuellt fokus 
är att visa Öresundsmetrons potential för beslutsfattare, 
att analysera nationella och internationella kopplingar 
till andra större infrastruktursatsningar som exempelvis 
Fehmarn Bält-förbindelsen samt att analysera lokala och 
regionala effekter som restider och påverkan på arbets-
marknaden. Lead partner är Malmö medan Köpenhamns 
kommun är partner till projektet. Inget beslut är ännu 
fattat om att bygga en sådan förbindelse.

Det statliga svenska tågbolaget SJ har vunnit upphand-
lingen om att köra Öresundstågen på den svenska sidan 
sundet från december 2020. För att hantera uppdraget 
har dotterbolaget SJ Öresund bildats med Anders Gus-
tafsson som vd och huvudkontor i Malmö. Avtalet löper 
fram till december 2028 med option på ytterligare två år.

I december 2022 kommer uppdraget även att inklu-
dera Öresundstågen i Danmark när Skånetrafiken tar 
över ansvaret för upphandlingen och driften även av den 
danska trafiken. Slutstation för Öresundstågen kommer 
då att bli Østerport station på den danska sidan sundet 
vilket innebär att tågen inte fortsätter vidare till Hel-
singør via Kystbanen som tågen gör idag. 

SJ får genom uppdraget ett helhetsansvar för trafik-

planering, drift, personal, underhåll och ersättningstra-
fik. Region Skåne har byggt en ny depå i Hässleholm där 
tågen kommer att underhållas som ska skötas av SJ:s 
partner Mantena. SJ rekryterar just nu 100 personer till 
den nya depån och 100 nya tågvärdar då bemanningen 
på Öresundstågen ska öka framöver. SJ kör sedan tidiga-
re snabbtåget X2000 mellan Stockholm och Köpenhamn. 
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Svårt att planera resan, att köpa biljett och tillgång till 
trafikinformation vid exempelvis förseningar medan 
resenärerna ofta uppskattar själva resan. Det är några 
av de synpunkter som framkommit i en undersökning 
av hur pendlare, affärsresenärer, fritidsresenärer och 
turister ser på att åka kollektivt mellan Sverige och 

Danmark. Undersökningen presenterades i augusti i år 
och är genomförd av Epinion på uppddrag av Inter-
reg-projektet Ett sammanhängande transportsystem i 
Greater Copenhagen.

Lead partner för Interreg-projektet är Region Skåne 
och bland övriga nio partners finns bland annat Region 
Sjælland och kommunerna Malmö och Köpenhamn. Inom 
ramen för projektet tas även olika scenarier fram för 
hur tågtrafiken i Greater Copenhagen kan utvecklas och 
förutsättningarna undersöks för ett gemensamt biljett-
system. Projektet löper fram till april 2021.
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TOG. Antallet af togrejser over Øresundsbron steg 
med 139 procent i perioden 2001-2018. I 2018 
bragte Øresundstoget mere end 11,7 millioner 
passagerer over Øresundsbron, hvilket var 1,3 
procent flere end 2017. To gange har antallet af 
passagerer faldet kraftigt – i 2010 efter finanskri-
sen og i 2016 efter ID- og grænsekontrollen blev 
indført for togpassagerer fra Danmark til Sverige 
– begge gange med omkring 6 procent.  
  
Note: Der sammenlignes med 2001 eftersom det er det første helår med 
togtrafik over Øresundsbron.

UTVECKLINGEN ÖVER ÖRESUND 20002018

+139%

TOGREJSER OVER ØRESUND  
(ANTAL PASSAGERERE)

Källa: Øresundsbron och Skånetrafiken.
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+111%
BILER. Antallet af biler som kører på tværs af 
Øresund, med færge mellem Helsingborg og 
Helsingør eller over Øresundsbroen, steg med 
111 procent i perioden 2000-2018. I 2018 tog 9,2 
millioner køretøjer sig over sundet. Det var en lille 
mindskning med 0,5 procent sammenlignet med 
året inden. Topåret for biltrafikken var 2008 hvor 
9,4 millioner kørte over Øresund. Øresundsbron 
har dog passeret sin rekord fra 2008 og det er 
brotrafikken som står for stigningen i perioden 
2001-2018 (+158 procent) mens færgetrafikken 
mellem Helsingborg og Helsingør er faldet med 
23 procent i samme periode. Sammenlignes med 
1999, inden broåbningen, er der næsten tre gange 
så mange køretøjer som passerer Øresund i dag. 
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Helsingør-Helsingborg Øresundsbron

Källa: Danmarks Statistik, Øresundbro Konsortiet. Statistiken angiver 
antallet køretøjer (biler, lastbiler og busser) per år.

ØRESUNDSTRAFIK (KØRETØJER)

+297%
PENDLING. Antallet af pendlere og andre ind-
komstmodtagere som tager sig over Øresund steg 
med 297 procent i perioden 2000-2015. 2015, som 
er det seneste år med statistik, pendlede 15.185 
personer, hvoraf 14.045 pendlede fra Skåne til 
Østdanmark og 1.137 tog den anden vej. Tilføjes 
øvrige indkomstmodtagere, som har haft en form 
for indkomst i løbet af det pågældende år, så var 
antallet samlet set 18.582 personer. Rekordå-
ret var 2008 hvor der var 25.689 personer, som 
havde en indkomst på den anden side af sundet. 
Derefter faldt antallet og i 2015 var der næsten en 
tredjedel færre pendlere. Størstedelen (91 pro-
cent) pendler fra den svenske til den danske side, 
men antallet af pendlere som tager den anden 
vej er vokset. Efter 2015 er der ikke nogen officiel 
statistik for pendlingen, men ifølge salgsstatistik 

fra Skånetrafiken faldt antallet af købte pendler-
kort med 12 procent fra 2015 til 2017 i forbindelse 
med at der blev indført ID- og grænsekontrol for 
rejsende fra Danmark til Sverige. ID-kontrollen 
blev afskaffet igen i maj 2017 og salget er siden 
da steget igen. I løbet af første halvår 2019 steg 
salget med 7 procent sammenlignet med samme 
periode i 2018, men det er stadig lavere sammen-
lignet med 2015. For Øresundsbrons bilpendlere 
var der modsat udvikling. Det gennemsnitlige 
antal pendlerrejser steg med 5 procent i 2016 og 
faldt derefter. Mindskningen fortsætter ind i 2019, 
hvor der i løbet af det første halvår er foretaget 3,6 
procent færre pendlerrejser. Også ForSea, fær-
gerne mellem Helsingør og Helsingborg, oplever 
en nedgang i antallet af rejser med månedsbillet i 
løbet af 2019. 
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FLYTNING. Antallet af personer som flyttede 
til den anden side af Øresund steg med 86 
procent i perioden 2000-2018. Rekordåret var 
2007 hvor 6.422 personer flyttede til den anden 
side af Øresund. To tredjedele af dem flyttede 
fra Østdanmark til Skåne. I 2018 flyttede 3.392 
personer over sundet og heraf flyttede flest fra 
Skåne til Østdanmark. 

+86%

FLYTNING PÅ TVÆRS AF ØRESUND

Källa: Öresundsdatabasen
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VALUTA. Den svenska kronan är svagare nu 
än när Øresundsbron öppnade. 2018 var den 
genomsnittliga kursen 137,62 SEK för 100 DKK. 
Det är 21 procent högre än 2000. Tredje kvartalet 
2019 var valutaskillnaden större, 142,84 SEK för 
100 DKK. Skillnaden i valutakursen har stor be-
tydelse för vilken riktning framför allt fritidstra-
fiken rör sig över Öresund. Förra valutatoppen 
var 2009 då svenskarna i genomsnitt fick betala 
142,26 SEK för 100 DKK. Både 2009 och 2018 
slog danska gästnätter i Skåne rekord.  

+21%
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OVERNATNINGER. Antallet af danske over-
natninger i Skåne og svenske overnatninger i 
Østdanmark* er steget med 20 procent i perio-
den 2008-2018. I 2018 var det rekordår med 1,3 
millioner interne Øresundsregionale turister. 
Region Hovedstaden er den mest attraktive region 

+20%

Källa: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

ØRESUNDSREGIONAL TURISME
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BEFOLKNING. Samlet set bor der 4,0 millioner 
indbyggere i Øresundsregionen. Siden 2000 er 
antallet vokset med 13,7 procent. Det er frem 
for alt i Skåne at befolkningen er blevet større – 
19,1 procent, men også Region Hovedstaden har 
oplevet i væsentlig stigning i antallet af indbyg-
gere. Ifølge befolkningsprognoserne vil befolk-
ningen fortsætte med at vokse og i 2028 vil der 
være omkring 4,3 millioner indbyggere. 

+13,7%

Kilde: Danmarks Statistik og SCB. De danske tal er per 1 januar og de svenske per 31 ddember året inden.

BEFOLKNING I ØRESUNDSREGIONEN

BEFOLKNING 2000 2018
Prognos 

2028
Förändring 
20002018

Prognos
20182028

Region Hovedstaden 1 609 113 1 822 659 1 966 956 13,3% 7,9%

Region Sjælland 785 751 835 024 864 833 6,3% 3,6%

Region Skåne 1 123 786 1 344 689 1 487 561 19,7% 10,6%

Öresundsregionen 3 518 650 4 002 372 4 319 350 13,7% 7,9%
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og der var rekordmange svenske overnatninger 
– 839.258. Samtidig var 2018 også det år hvor der 
har været flest danske turister i Skåne – 272.639 
danske overnatninger. I et længere perspektiv er 
broåbningsåret det år, hvor der var flest svenske 
turister i Østdanmark siden 1993, knap 1,1 million.

*Omfatter Region Sjælland og Region Hovedstaden, geografisk set hele Sjælland og øerne.
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2000 2020

2,4%

TRAFIK

PENDLING

2015. Sverige inför 
gränskontroll. I janu-
ari 2016 införs även 
id-kontroll.

2017. Rekord i antal fordon 
på Øresundsbron, 7,5 
miljoner.

2008. Rekordmånga fordon 
passerar Öresund via bro 
och färja, 9,4 miljoner.

2007. Flest flytter over 
Øresund, 6.422 personer. 
Hovedparten fra Dan-
mark til Skåne.

* Antal med en indkomst på den anden side af sundet.

2010. Flyttestrømmen vender så 
der er flere som flytter fra Skåne til 
Østdanmark end den anden vej.

2009. Færrest 
svenske turister  
i Østdanmark.

2015. Flest tåg-
passagerer over 
Øresund, 12,3 mio. 2016. Stort fald i 

tågtrafikken over 
Øresund, -6,4%.

2018. Antal ind-
byggere i regionen.

2014. Størst fald 
i den samlede 
flytning på et år, 
-18,2%.

2008. Flest pendler 
over Øresund*, 
25.689.

2008. Lägst arbets-
löshet i Danmark.

142,84
2019. Valuta-
kursskillnad 
SEK för 100 DKK 
- Q3 2019.

2000. Antal svenske 
turister i Østdanmark.

1,1 mio.

2000. Antal ind-
byggere i regionen.

3,5 mio.

726.542

2018. Flest danske 
turister i Skåne.

272.639

4,0 mio.

142,64
2009. Markant  
valutakurs-
skillnad, SEK 
för 100 DKK - 
årssnitt.

2017. Id-kontrollen 
slopas.

2019. Ökning 
i antalet sålda 
pendlarkort 
över Öresund, 
första halvåret 2019 jämfört 
med samma period året inn-
an. Efter 2015 finns det inte 
någon officiell statistik över 
pendlingen, men Skånetrafi-
kens försäljningssiffror kan ge 
en indikation på utvecklingen 
sedan dess.

7,1%
2006. Pendlingen 
ökar rekordmycket 
+ 42 procent på 
ett år, motsva-
rande drygt 5 000 
personer.

FLYTTNING

Trendutveckling
Visualisering av utvecklingen under de senaste 
20 åren inom tre nyckelområden för integratio
nen över Öresund. Graferna är inte proportio
nerliga och jämförbara sinsemellan.

9,2 mio.
fordon 2018

18.582  
personer 2015

3.392 
personer 2018

Avser antal fordon på 
Øresundsbron och färjorna 
mellan Helsinborg och 
Helsingør.

Avser antalet pendlare och 
övriga inkomsttagare* över 
Öresund.

Avser antalet personer som flyttat över Öresund, oavsett riktning. 

Källa: Danmarks Statistik, SCB, Öresundsdatabasen, Øresundsbro Konsortiet, Riksbanken och Svensk Mäklarstatistik.

2012. Störrst ned-
gång i antal fordon 
över Öresund på 
ett år, -3,8%.

TRAFIK

PENDLING

FLYTTNING

2019. Trafik-
rekord i juli på 
Öresundsbron.

2019. Nedgång i 
flyttningen över 
Öresund första 
halvåret 2019, 
-6,4%.
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mark og Sverige. En sideeffekt heraf er at de danske 
og svenske Øresundspendlere får længere rejsetider 
mellem hjem og arbejde. 
• Øresundsregionen har nu over 3,9 millioner ind-
byggere. 

2014
• Processen for sammenlægningen af Öresunds-
komiteen og det danske Copenhagen-samarbejde 
til The Greater Copenhagen and Skåne Committee 
påbegyndes. 
• Første spadestik til European Spallation Source, ESS.
• Nyt program til Interreg-projekter for programpe-
rioden 2014-2020 oprettes med fire indsatsområder: 
innovation, grøn økonomi, transport og beskæftigelse. 
• Øresundsinstituttet fornyer organisation og strategi.
• Gränshinderrådet etableres under Nordisk Minis-
terråd.

2013
• Interreg sekretariatet godkendte 69 Øresunds projekter 
i programperioden 2008-2013 med de overordnede 
formål at skabe bæredygtig økonomisk vækst, binde 
regionen sammen og forbedre hverdagsintegrationen.
• Københavns Lufthavns Vækstkomitee etableres.

2012
• Resterne af Øresundsuniversitetet og Øresund Sci-
ence Region: Øresund University Network nedlægges. 
• Metrosamarbejdet mellem København og Malmø 
begynder.

2011
• Den danske og svenske stat trækker deres bidrag 

til Øresunduniversitetet og Øresund Science Region 
og det besluttes at fortsætte samarbejdet i mindre 
skala under navnet Øresund University Network. 
• Et permanent sekretariat for STRING-samarbejdet 
etableres. Samarbejdet inkluderer Region Skåne, 
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns    
Kommune, Hamburg Stadt og Schleswig-Holstein. 
Samarbejdet skal styrke Femern-regionen. 
• København og Malmø får et fælles kapitel i deres 
kommuneplaner om Øresundsregionen – en motor 
for vækst.

2010
• Citytunneln i Malmø åbner med de nye stationer 
Triangeln og Hyllie.
• Øresund Entrepreneurship Academy bliver nedlagt.
• Retningen på flyttestrømmen over Øresund vender 
så hovedparten flytter fra Skåne til Østdanmark.
• ØRUS – Øresundsregional Udviklingsstrategi præ-
senteres af Öresundskomiteen.

2009
• Det lykkes Danmark og Sverige at få opbakning til 
at placere det europæiske neutronforskningsanlæg-
get European Spallation Source (ESS) i Lund og med 
dertilhørende datacenter i København.
• OECD’s ”Territorial Review” rapport om København 
fastslår bl.a. at det vil gavne byens vækst med tættere 
integration over Øresund.
• Øresundsregionen har nu over 3,7 millioner ind-
byggere. 

2008
• En statstraktat mellem Danmark og Tyskland om 
etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt 
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Nästa år firar 
Öresundsbron 20 år.
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FRAMTID
 
• Øresundsmetro Malmö Köpenhamn och en fast 
förbindelse Helsingborg – Helsingør är två förslag 
på ny infrastruktur som man är politiskt överens om 
i Greater Copenhagen Committes trafikcharter. Men 
det finns även ett alternativt förslag om en tågtunnel 
Landskrona – Nordhavn.
• 2028: Femern Bält-tunneln väntas stå färdig. I fe-
bruari 2019 kom det tyska myndighetsgodkännandet 
som har överklagats till domstol, bygget påbörjas 
dock från dansk sidan innan. 
• 2023: European Spallation Source ERIC (ESS) vän-
tas vara klar med forskningsanläggning i Lund och 
datacenter i Köpenhamn. 
• 2020: Øresundsbron fylder 20 år. 

2019
• En ny dansk lag ”Lov om erhvervsfremme” träder i 
kraft. Den innebär att de danska regionerna inte längre 
får arbeta med näringslivsutveckling och turism. Inte 
heller får de inneha ordförandeposten eller vara med 
och fatta beslut om eller finansiera sådant arbete i 
gränsregionala samarbeten som Greater Copenhagen 
Committee. Regionernas finansiering av Copenhagen 
Capacity och Wonderful Copenhagen upphör. Istället har 
Copenhagen Capacity ingått två 1-åriga avtal med Erh-
vervsministeriet samt ett löpande avtal med Udenrigs-
ministeriet medan Wonderful Copenhagen organiserats 
under Erhvervsministeriet. I september meddelar den 
nya danska regeringen att tillämpningen av erhvervs-
fremmeloven ändras när det gäller gränsregionala 
samarbeten. De danska regionerna får åter inneha 
ordförandeposten i Greater Copenhagen Committee.
• The Greater Copenhagen & Skåne Committee, 
GCSC byter namn till Greater Copenhagen Committee 
* Diskussioner förs med Region Blekinge om ett 
medlemskap i Greater Copenhagen Committee.
• Hösten 2019 öppnar Cityringen i Köpenhamn med 
17 nya metrostationer. Året efter planeras avgrening-
en till Nordhavn vara klar och 2024 en Sydhavnslinje.
• SJ vinner upphandling om driften av Öresundståg på 
svenska sidan från 2020 och på danska sidan från 2022.
• Sedan februari 2019 finns ett tyskt myndighetsgod-
kännande att bygga Fehmarn Bält-tunneln.

2018
•Region Halland godkänns som medlem i The Greater 
Copenhagen & Skåne Committee, som namnändras 

till Greater Copenhagen Committee. Därmed utökas 
dansk-svenska Greater Copenhagen-samarbetets 
geografi till att omfatta fyra regioner och 85 kommu-
ner med en samlad befolkning på drygt 4,3 miljoner 
invånare. 
• Ett avtal från augusti mellan Transportministeriet 
och Region Skåne innebär att ansvaret för att upphand-
la Öresundstågstrafiken läggs över på Skånetrafiken.
• I mars presenterade OECD en studie av den så kallade 
megaregionen Västra Skandinavien och uppmanade då till 
en utbyggnad av järnvägsnätet mellan Oslo och Malmö. 

2017
• Malmø går med i politiska samarbetet STRING 
som från och med 2018 omfattar regioner och 
kommuner i norra Tyskland, Östdanmark, södra och 
västra Sverige samt den sydliga delen av Norge.
• I slutet av året passerade Öresundsregionen/Grea-
ter Copenhagen fyra miljoner invånare.
• Id-kontrol ved Øresund ophører i maj 2017 hvilket 
bringer rejsetiden for togrejsende  nærmere nor-
malniveau. 
• Danmark och Sverige kommer i juni överens om att 
inleda en strategisk analys av en fast HH-förbindelse 
som ett Interreg-projekt. Initiativet följde ett gemen-
samt trafikprognosarbete. Prioriteringen Helsing-
borg-Helsingør finns även med i regionens gemen-
samma trafikvision, Trafikcharter, från i oktober i fjol.

2016
• Öresundskomiteen omdannes til The Grea-
ter Copenhagen and Skåne Committee som det 
dansk-svenske samarbejde først blev navngivet. 
Greater Copenhagen skal være det internationale 
brand. Alle 79 kommuner og tre regioner i Øre-
sundsregionen indgår i samarbejdet. 
• Der indføres ID-kontrol på færger og Øresundstog 
fra Danmark til Sverige. 
• Den tyske transportminister Alexander Dobrindt 
(CSU) bekræfter sammen med den danske transport- 
og bygningsminister Hans Christan Schmidt (V) deres 
fælles opbakning til en fast Femern Bælt-forbindelse. 
• Forskningsanlægget Max IV i Lund indvies.

2015
• Medicon Valley Alliance fornyer sin strategi. 
• European Spallation Source, ESS bliver Skandina-
viens første ERIC, et europæisk konsortium. 
• Sverige indfører som konsekvens af det store antal 
flygtninge midlertidig grænsekontrol mellem Dan-

TIDSLINJE:
Utvecklingen i Öresundsregionen
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underskrives af de to landes transportministre, Cari-
na Christensen (K) og Wolfgang Tiefensee (SPD). 
• Nordiskt Gränshinderforum oprettes.
• Det højeste antal Øresundspendlere kan noteres: 
19.805 personer og inklusiv øvrige indkomsttagere er 
tallet 25.689 personer.
• Det højeste antal rejsende over Øresund kan note-
res: gennemsnitligt 100.270 personer rejser dagligt 
med tog, bil, bus eller færge. 
• Øresund Network nedlægges

2007
• I Berlin vedtager Danmark og Tyskland i fællesskab 
at fortsætte samarbejdet om en fast forbindelse ved 
Femernbælt.  
• Københavns metrolinje til lufthavnen åbner.
• Det højeste antal flytninger over Øresund kan no-
teres: 6.422 personer, hvoraf hovedparten flytter fra 
Østdanmark til Skåne.

2006
• Øresund Entrepreneurship Academy blev oprettet 
som en organisation under Øresundsuniversitetet for 
at fremme entreprenørskab på universiteterne.

2005
• Øresundsregionen har nu mere end 3,6 millioner 
indbyggere.

2003
• Fælles skatteaftale mellem Sverige og Danmark for 
Øresundspendlerne, der bl.a. omfatter en kompen-
sationsordning for pendlernes manglende skatteind-
tæger i bopælslandet. Øresundspendlere skal betale 
skat i arbejdslandet.
• Anden og tredje etape af Københavns metro åbner.

2002
• Første etape af Københavns metro åbner, bl.a. med 
stop i den nye bydel Ørestad.
• Øresundsinstituttet oprettes. Et dansk/svensk vi-
denscenter, der laver analyser og fakta om regionen.

2001
• Københavns Havn og Malmö Havn fusionerer til én 
samlet havn - Copenhagen Malmö Port. 
• Øresund Science Region åbner. Dette er et parallelt 
samarbejde til Øresundsuniversitetet, hvor man foku-
serer på at få den offentlige og private sektor med i 
universitetssamarbejdet.

2000
• Øresundsbron åbner.
• Øresund Network oprettes. Hovedfokus er at udvikle 

brandet Øresund og sprede kendskab om området.
• Öresunddirekt oprettes. Det er en offentlig 
informationscenter som giver information om-
kring arbejdsmarkeds-, skatte- og socialregler for 
Øresundspendlere og virksomheder. Formelt set er 
det to organisationer – en dansk og en svensk - med 
forskellige former for finansiering.
• Den Skandinaviska Arenan-samarbejdet opstår for 
at forbedre samarbejde i korridoren fra København 
via Malmø og Gøteborg til Oslo. 

1999
• STRING-samarbejdet starter som et interreg-pro-
jekt for at fremme en fast forbindelse mellem Dan-
mark og Tyskland. 

1997
• Øresundsregionens første tværnationale klyngeor-
ganisation oprettes i form af Medicon Valley Alliance 
med et mål om at styrke life science og medicinal-
virksomheder i Øresundsregionen. 
• Øresundsuniversitetet oprettes med 9 medlemsuni-
versiteter.
• Crossborder Øresund partnership etableres. 

1996
• Der laves en hensigtserklæring om at opføre Malmö 
Citytunnel – 11 km. over land fra Øresundsbron til Hyllie 
og yderligere 6 km. under jorden gennem Malmö by.

1995
• Sverige bliver medlem i EU. Dette muliggør Inter-
reg-projekter og fører til andre fordele for Øresundsre-
gionen (da Danmark og Sverige nu begge er med i EU). 
• HH-samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 
indledes i den nordlige del af Øresundsregionen, 
blandt andet med et mål om en fast forbindelse mel-
lem de to byer på tværs af Øresund.

1993
• Öresundskomiteen oprettes som politisk samar-
bejdsorganisation. Den skal være platform for den nye 
region på tværs af Øresund.

1992
• Dansk og tysk enighed om at lave en forundersøgel-
se omhandlende en fast forbindelse mellem Tyskland 
og Danmark over Femern Bælt. 

1991
• Den danske og den svenske regering indgår en 
aftale om at bygge Øresundsbron.
• Øresundsbro Konsortiet, som skal eje og drive 
Øresundsbron, etableres. 
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A/S FEMERN LANDANLÆG
Adm. direktør:  
Mikkel Hemmingsen
Bestyrelse: 
Peter Frederiksen (formand)
Claus Jensen
Jørn Tolstrup Rohde
Lene Lange
Ruth Schade
Walter Cristophersen

A/S ØRESUND
Adm. direktør:  
Mikkel Hemmingsen
Bestyrelse: 
Peter Frederiksen (formand)
Claus Jensen
Jørn Tolstrup Rohde
Lene Lange
Ruth Schade
Walter Cristophersen

ADVISORY BOARD SAMMAN
HÄNGANDE TRANSPORTSYSTEM I 
GREATER COPENHAGEN
Camilla Struckmann
Carl Rosén
Jan Persson
Johan Lindblad
Johan Wessman
Stefan Engdahl
Tine Roed

BY & HAVN
Adm. Direktør:  
Anne Skovbro
Bestyrelse: 
Carsten Koch (formand)
Alex Vanopslagh
Ida Lysbeck Madsen

John Becher Krommes
Jonas Bjørn Jensen
Mads Lebech
Marianne Sørensen
Zenia Nørregaard

CENTRUM FÖR ÖRESUNDSSTUDIER
Markus Idvall (föreståndare)
Anders Linde-Laursen
Björn Magnusson Staaf
Britt Andresen
Erika Andersson Cederholm
Maja Sager
Marie Cronqvist
Mats Johnsson
Tine Damsholt

COPENHAGEN MALMÖ PORT
Adm. direktør:  
Barbara Scheel Agersnap
Bestyrelse: 
Luciano Astudillo (formand)
Anders Peterson
Birgit Aagard-Svendsen
Fiorentina Berisha
Gert-Inge Johansson
Johnny Isager Høvring
Jonas Bjørn Jensen
Karsten Jensen
Marianne Sørensen
Olof Andersson
Søren Jespersen
Torbjörn Tegnhammar

CROSS BORDER ÖRESUND 
 STYREGRUPPE
Carita Wittfjord (ordförande)
Gitte Grønlund-Møller
Janus Krarup
Johan Runesson
Jon Stråth
Malin Dahl
Ninni Benediktson
Sebastian Dahlberg Filipsen
Trine Strøbech

FEHMARNBELT BUSINESS COUNCIL
Andreas Katschke
Christi Degen
Harmut Richter
Lars Schöning

Michael Svane
Niels Milling
Reiner Perau
Siegbert Eisenach
Stephan Müchler
Uli Wachholtz

FEMERN A/S
Adm. direktør:  
Claus F. Baunkjæer
Bestyrelse: 
Peter Frederiksen (formand)
Claus Jensen
Jeanne Christensen
Jørn Tolstrup Rohde
Kirsten Margrethe Christensen
Lene Lange
Mikkel Haugård Hemmingsen
Rainer Feuerhake
Randi Weihrauch
Ruth Schade
Villads Engstrøm
Walter Cristophersen

GATE 21
Direktør:  
Poul Erik Lauridsen
Bestyrelse: 
Steen Christiansen (formand)
Anders Siig Andersen
Astrid Aller
Holger Schou Rasmussen
Jeppe Trolle
John Schmidt Andersen
Jørgen Holst
Lars Gullev
Martin Manthorpe
Mikael Ziegler
Niels Axel Nielsen
Niels Carsten Bluhme (Teknisk råd-
giver for bestyrelsen uden stemmeret)
Thomas Lykke Pedersen
Thorkild Ærø
Ulf Christensen
Özkan Kocak

GREATER COPENHAGEN COMMITTEE 
Sekretariatsleder:  
Peter Krogsgaard (konstitueret)
Greater Copenhagen Committee 
bestyrelse

Frank Jensen (formand)
Carl Johan Sonesson
Carsten Rasmussen
Evan Lynnerup
Heino Knudsen
Henrik Fritzon
Karsten Søndergaard
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Lars Johnsson (roterar mellan Häss-
leholm, Landskrona, Trelleborg)
Martin Geertsen
Mikaela Waltersson
Niels Hörup
Patric Åberg
Peter Danielsson
Philip Sandberg
Pierre Månsson
Sophie Hæstorp Andersen
Steen Christiansen

Greater Copenhagen  
Committee styregruppe
Bengt-Arne Persson (roterar mellan 
Hässleholm, Landskrona, Trelleborg)
Bo Rasmussen
Carsten Krabbe
Christel Jönsson
Christine Brochdorf
Christoffer Nilsson
Diana Arsovic Nielsen
Henrik Kolind
Jörgen Preuss
Micael Nord
Monica Holmqvist
Palle Lundberg
Per Bennetsen
Peter Stensgaard Mørch
Svend Særkjær
Thomas Knudsen
Ulrika Geeraedts
 

Greater Copenhagen  
Committee Koordinations gruppe
Anders Haarløv
Anette Prilow
Annemarie Munk Riis
Annemette Hammer
Britt Steiner
Carin Peters
Christian Nør Larsen
David Meinke
Elin Malm
Elisabet Farner
Hait M Barki
Kenneth Ekberg
Lena Neinhardt
Maria Cecilie Pautsch Weischer
Peter Krogsgaard
Peter Nilsson
Peter Talarek-Andersen
René Lønnee
Renee Mohlkert
Richard Heingard (roterar mellan 
Hässleholm, Landskrona, Trelleborg)
Susanna Hjortenholt
Ulrika Bertilsson
Åsa Berglund

GRÄNSHINDERRÅDET
Bertel Haarder (dansk medlem)
Gunnar Westerholm
John Johannessen
Jørgen Søndergaard
Kimmo Sasi
Magdalena Demnert (svensk medlem)
Paula Lehtomäki
Pyry Niemi
Siv Fri∂leifsdóttir
Vibeke Hammer Madsen

HH GRUPPENS STYRGRUPP
Erik Østergaard (ordförande)
Benedikte Kiær

Christoffer Greenfort
Flemming Hansen
Henrik Friis
Henrik Fritzon
Mikael Kipowski
Mikkel Wrang
Per Tryding
Peter Danielsson
Stine Johansen

HH SAMARBETE
Politisk styrgrupp
Benedikte Kiær
Helena Jørgensen
Jan Björklund
Palle Lundberg
Peter Danielsson
Stine Johansen
 
Tjänstemannastyrgrupp
Anne-Mette Hermansen
Anette Sörensen
Angelica Nilsson
Charlotte Hedlöf (kommunikationsstöd)
Christina Hoegh-Guldberg (samord-
nare)
Emelie Esberg
Emma Håkansson
Katrine Kjaerbo
Kristina Magnusson
Kristjan Gundsø Jensen
Maria Norrby
Martin Deichmann (kommunika-
tionsstöd)
Max Granström
Palle Lundberg
Pia Holm Nielsen
Randi Sveistrup
Sofie Qvarfordt (samordnare)
Stine Johansen
Susanne Arnholtz Docherty
Susanne Fras

ÖVERSIKT:
Styrelser/styrgrupper i tvärregionala  organisationer
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Samlingsbild Greater Copenhagen Committees 
toppmöte i november 2018. 
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Skovbro,.
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INTERREG SEKRETARIAT
Sekretariatsledare: 
Magnus Schönning
Interreg Styringsudvalg Øresund
Anneli Kihlstrand
Charlotte Ahlgren Moritz
Egon Bo
Jane Strange
Kasandra Behrendt-Eriksen
Kent Andersson
Lisa Jedlid
Louise Eklund
Mette Jorsø
Martin Baden
Niels Axel Nielsen
Niels Milling
Peter Cavala
Roland Palnqvist
Thyge Enevoldsen
Yvonne Augustin

Interreg Overvågningsudvalg 
Anette Ginsbak
Anne Ullmann
Carl-Johan Klint
Conny Jensen
Egon Bo
Elisabeth Babic
Erik R. Gregersen
Gerd Slinning
Hans Edvard Askjer
Henrik Blomberg
Jan Kløvstad
Jan Schreil
Jens Ive
Lars Holmin
Louise Eklund
Mads Thomsen
Morten Suusgaard
Per Harbø
Robert Steen
Rolf Olsson
Rune Hogsnes
Sandra Brantebäck
Tore Askildsen

KØBENHAVNS LUFTHAVNS  
VÆKSTKOMITEE 
Jens Kramer Mikkelsen (formand)
Allan S. Andersen
Anna Jähnke
Bjarne Foldager
Carsten Falk Hansen
Charlotte Mark
Claus Jensen
Claus Lassen
Flemming Jensen

Frank Jensen
Heino Knudsen
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kenth Kærhøg
Mette Refshauge
Michael Svane
Mikkel Aarø-Hansen
Mikkel Hemmingsen
Peter Rahbæk Juel
Pia Kinhult 
Richard Gustafsson
Simon Pauck Hansen
Sophie Hæstorp Andersen
Stephan Müchler
Thomas Woldbye
Torben Möger Pedersen

MEDICON VALLEY ALLIANCE
VD: Petter Hartman
Bestyrelse: 
Søren Bregenholt (formand)
Anders Lundbergh
Anne Østergaard
Birger Olofsson (hedersmedlem)
Daniel Kronmann
Erik Renström
Thomas Arnebrant
Trine Winterø
Ulf G. Andersson

STRING 
Adm. Direktør: 
Thomas Becker
STRING Political Forum:
Sophie Hæstorp Andersen (formand)
Almut Möller
Axel Josefson
Bijan Zainali
Carl Johan Sonesson
Evan Lynnerup
Helene Andersson
Jens Mandrup
Karin Pleijel
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kristina Jonäng

Louise Eklund
Nikki Schei
Per Stané Persson
Sabine Sütterlin-Waack
Siv Henriette Jacobsen
Tommy Petersen
Yvonne Augustin

Steering Group (administrativ): 
Carsten Krabbe
Charlotta Lundström
Corinna Nienstedt
David Meinke
Diana Arsovic Nielsen
Erna Asnes
Jeppe Grønholt-Pedersen
Kåre Albrechtesen
Magnus Sigfusson
Maria Korner-Westin
Marthe Elin Hoddevik Jensen
Micael Nord
Ola Ynderheim
Rune Bakkevoll
Stefan Musiolik
Thomas André Hansen
Ulrika Bertilsson

SUND & BÆLT HOLDING A/S
Adm. direktør: 
Mikkel Hemmingsen
Bestyrelse: 
Peter Frederiksen (formand)
Christina Bendixen Würtz
Claus Jensen
Jens Villermoes
Jørn Tolstrup Rohde
Lene Lange
Martin Duus Havelykke
Ruth Schade
Walter Cristophersen

SVEDAB
VD: Ulf Lundin
Styrelse: 
Bo Lundgren (ordförande)
Kerstin Hessius
Lars Erik Fredriksson
Malin Sundvall

THE EUROPEAN SPALLATION  
SOURCE ERIC COUNCIL
Director General: 
John Womersley
Styrelse: 
Beatrix Vierkorn-Rudolph (ordförande) 
Adolfo Morais
Andrea Fischer
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Balázs Kápli
Bo Smith
Christian Rüegg
David Edvardsson
Emmanuelle Lacaze
Erik van Aert
Eugenio Nappi
H.T. Bert Wolderbeek
Inmaculada R. Figueroa
James Partington
Kurt Clausen
László Rosta
Lukas Levak
Marek Jezabek
Mark Thomson
Martin Kern
Mateusz Gaczynski
Odd Ivar Eriksen
Pascal Debu
Petr Lukáš
Priit Tamm
Salvatore La Rosa
Sebastian Schidt
Sven Stafström
Toivo Räim

ØRESUNDDIREKT DANMARK  
(STYRGRUPP)
Claes Håkansson
Jeanette Almfort
Maria Korner-Westin
Mathias Juel Jensen
Peter Krogsgaard
Sandra Forsén

ØRESUNDDIREKT SVERIGE
Verksamhetsledare:  
Sandra Forsén
Styrgrupp: 
Claes Håkansson
Joakim Axelsson
Maria Korner-Westin

Michael Högback
Ninni Benediktson
Peter Cavala

ØRESUNDSINSTITUTTET
VD: Johan Wessman
Styrelse: 
Søren Risager Hansen (ordförande)
Anders Jarl
Anette Prilow
Bolette Wildt
Elisabeth Grüner
Helle Ahlenius Pallesen
Jesper Falkheimer
Kerstin Tham
Pehr Andersson
Pia Kinhult
Renée Mohlkert
Richard Gullstrand
Susanne Rikardsson

ØRESUNDSMETRO EXECUTIVE
Jørn Neergaard Larsen (formand)
Anders Carlsson Jerndal
Bert Nordberg
Claus Jensen
Dan Olofsson
David Polfeldt
Frank Jensen
Katia Østergaard
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kerstin Tham
Mads M. Nørgaard
Per Christensen
Peter Fellman
Pia Kinhult
Stig Ørskov
Thomas Woldbye
Torben Möger Pedersen
Trine Winterø
Ulrika Hallengren
Valle Karlsson

ØRESUNDSBRO KONSORTIET
VD: Caroline Ullman-Hammer
Styrelse: 
Peter Frederiksen (ordförande)
Bo Lundgren
Claus Jensen
Jørn Tolstrup Rohde
Kerstin Hessius
Lars Erik Fredriksson
Malin Sundvall 
Mikkel Hemmingsen

ØRESUNDSADVOKATER
Adm. direktør:  
Helle Ahlenius Pallesen
Bestyrelse: 
Ingela Malmborg (formand)
Cecilia Kindgren-Bengtsson
Lars Holm Rasmussen
Linda Nordin
Morten Riise-Knudsen
Peter Stakemann
Rasmus Lovén
Suzanne T. Estrup

Kilde: Organisationernes og virksomhedernes 
hjemmesider og kontaktpersoner samt års-
rapporter. Oplysningerne er indhentet under 
perioden maj till oktober 2019.
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Helle 
Ahlenius 
Pallesen.

John Womersley, 
Director General 
European Spallation 
Source ERIC Council.
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Formålet med denne rapport er at give et overblik over de 
dansk-svenske samarbejder og tværregionale aktiviteter 
for at vise bredden i Øresundssamarbejdet. Rapporten 
indeholder interview med aktuelle og relevante nøgleper-
soner for Øresundssamarbejdet, beskrivning af aktuelle 
planer og beslutninger indenfor infrastrukturområdet, 
eksempler på samarbejde på sundhedsområdet og kul-
turområdet samt en netværkskortlægning som skal vise 
hvilke personer, samarbejdsorganisationer og netværk, 
som arbejder på tværs af Øresund. 

Till netværkskortlægningen beskriver vi dels de 
forskellige organisationer, selskaber og netværk og har 
opdelt dem i forskellige kategorier; politisk tværregionalt 
samarbejde, netværksorganisationer og mødepladser, 
infrastruktur, universitet, information samt samarbejds-
politik på nationalt niveau. Dels ser vi på hvilke perso-
ner som sidder i styregrupper og bestyrelser for disse 
forskellige organisationer og netværk. Formålet med at 
tegne et personnetværk er at give læseren et indblik i 
hvilke personer, som qua deres formelle poster i Greater 
Copenhagen regionen, er med til at forme selvsamme 
region og dermed lige nu er en del af det brede Øresunds-
samarbejde. 

Til at danne dette netværk har vi først indsamlet infor-
mation om samtlige igangværende formelle samarbejder 
i Øresundsregionen. Vores fokus har været på offentligt 
samarbejde og formelle organisationer/netværk som har 
en fast styregruppe eller bestyrelse, men også netværks-
organisationer som har repræsentanter fra flere sektorer. 
Derudover har vi medtaget aktører for vigtig Øresundsre-
gional infrastruktur: Øresundsbro Konsortiet og dennes 
to moderselskaber A/S Øresund og Svedab. Derudover 
inkluderes de danske selskaber bag Femern Bælt-forbin-
delsen fra Danmark til Tyskland og Udviklingsselskabet 
By & Havn, som har ren dansk bestyrelse, men som har 
en stor betydning for udviklingen i regionen. Dette har 
resulteret i en liste med over 30 forskellige grupper. Heraf 
tilhører flere samme organisation, som eksempelvis 
Greater Copenhagen Committee som har en politisk be-
styrelse, en administrativ styregruppe og en administrativ 
koordinationsgruppe. 

Efterfølgende har vi samlet information om hvilke 
personer som udgør den øverste ledelse og bestyrel-
se eller styregruppe i disse samarbejdsorganisationer 
og netværk. Personerne er altså udvalgt ud fra deres 
formelle rolle i de eksisterende, hovedsagligt offentlige, 
og formelle løbende tværregionale samarbejdsorganisa-
tioner og netværk. Samlet set omfatter listen af poster 
omkring 400 personer. 

Til netværksbilledet på side 18-19 har vi medtaget de 
personer som sidder i to eller flere bestyrelser og/eller 
styregrupper. På denne måde tegnes et billede af hvilke 

personer som har flest kontaktflader til de forskellige 
organisationer og netværk samt hvordan disse bliver 
forbundet med hinanden. Dette netværk udgør 44 perso-
ner. Der tilkommer to personer som har en post i både 
By & Havn og CMP, men da disse to selskaber ikke er 
forbundet til resten af netværket, er de ikke medtaget i 
netværksbilledet. 

Vi har ikke medtaget samarbejde omkring enkelte 
aktiviteter eller projekter, heller ikke igangværende 
Interreg-projekter til personnetværket. Vi har heller ikke 
kortlagt universiteternes øvrige samarbejde ligesom det 
mere indirekte samarbejde i erhvervslivet heller ikke er 
blevet undersøgt. 

Definition:  
tværregional samarbejdsorganisation eller netværk
En tværregional samarbejdsorganisation eller netværk 
er i denne rapport defineret ud fra, at organisationen har 
nedsat en styregruppe, bestyrelse eller lignende, som 
består af minimum én person fra hver national side af 
Øresundsregionen. Vi har ikke medtaget dansk-svenske 
samarbejder eller nordisk samarbejde som omhandler 
hele Danmark og Sverige, Skandinavien eller Norden. Ud-
gangspunktet skal være i Greater Copenhagen regionen, 
men med et korridorperspektiv mod Hamburg og Oslo. 
Vi har således medtaget alle de aktive organisationer og 
projekter som har været mulige at finde ud fra denne 
definition. 

Til netværket over nøglepersoner har vi desuden 
medtaget væsentlige infrastrukturaktører, som har stor 
betydning for udviklingen i regionen.

Kilder: Interreg V A online projektbank, organisationernes 
og projekternes egne hjemmesider og kontaktpersoner/ 
projektledere. 

Interview og faktaindsamling: 
• Sandra Forsén, Øresunddirekt
• Petter Hartman, Medicon Valley Alliance
• Frank Jensen (S), Københavns Kommune
• Magnus Schönning, Tillväxtverket/Interreg 

 Öresund-Kattegat-Skagerrak
• Carl Johan Sonesson (M), Region Skåne
• Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö stad

Øresundsinstituttet har varit i kontakt med representanter för 
samtliga av de tvärregionala organisationer som presenteras 
i rapporten för att ta del av information rörande styrelse, eller 
styrgruppssammansättning. I de fall informationen hämtats 
från organisationernas hemsidor har Øresundsinstituttet kon-
taktat organisationerna via mail eller per telefon för att styrka 
att den insamlade informationen varit korrekt. Upplysningar 
om styrelsernas och styrgruppernas sammansättning har 
inhämtats mellan maj och oktober 2019.

Om rapporten

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskaps centrum som genom analy-
ser, fakta, nätverksmöten och den regionala nyhets byrån News Øresund bidrar till en ökad känne dom om 
utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinst intresse och med finansiering från fler än 100 med-
lemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.

Östergatan 9 A | 211 25 Malmö | +46 (0) 40 30 56 30 | info@oresundsinstituttet.org | www.oresundsinstituttet.org 

Bli medlem och ta del av våra gränsregionala analyser

För medlemskap kontakta: info@oresundsinstituttet.org

Øresundsinstituttet har en kärnkompetens inom gränsregional samhällsanalys 
med ett koncept som kombinerar statistisk analys med researchbaserade 
kartläggningar och djupintervjuer. 

Bland våra senaste analyser finns:

Mentala gränshinder i Öresundsregionen

Styrelser och företagsledningar i danskt och svenskt näringsliv

Skånsk konjunktur 2019



ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskaps centrum  
som genom analyser, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad känne - 
 dom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinst intresse och med 
finansiering av ett drygt 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, uni- 
versitet, högskolor och det privata näringslivet.

Östergatan 9 A | 211 25 Malmö | +46 (0) 40 30 56 30 | info@oresundsinstituttet.org | www.oresundsinstituttet.org 

Real Estate Øresund, vår stora heldagskonferens i Hyllie i Malmö. 
Temat fångar upp hur befolkningstillväxt, klimatkrav och ny teknik 
påverkar städernas utveckling fram emot 2040. 

Bland talarna finns: 

Frank Jensen, Københavns overborgmester

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmös borgmästare

Las Olsen, cheføkonom Danske Bank

Olof Manner, chef Swedbank research

Helena Bjarnegård, Sveriges riksarkitekt

Marcus Horning, ny stadsbyggnadsdirektör i Malmö

 

Dag: 6 februari 2020

Program: kl 9.00-17.00 med efterföljande mingel

Plats: Quality View Hotel, i Hyllie

Læs mer på:   www.oresundsinstituttet.org

REAL ESTATE
ØRESUND


