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RAPPORTSERIE OM ØRESUNDSREGIONEN 2020  
Den 1. juli fylder Øresundsbron 20 år, og det giver anled-
ning til at se nærmere på Øresundsregionens udvikling. 
Øresundsinstituttet har blandt andet udarbejdet en rap-
portserie med fokus på grundfakta om regionen og dens 
historie. I foråret udgav Øresundsinstituttet sammen med 
Centrum for Öresundsstudier ved Lunds universitet også 
bogen ”Checkpoint 2020: Mennesker, grænser og visioner 
i Øresundsbrons tid”. I bogen veksles mellem forskeres-
says, interviews og citater fra mennesker, som lever og 
har virke i regionen.
     Den 23. oktober arrangerer Øresundsinstituttet konfe-
rencen ”Öresund 2040 - framtidens rörelser” i København i 
samarbejde med Lunds universitet og Københavns Univer-
sitet i anledning af 20-årsjubilæet for Øresundsbron.
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F0RORD

Coronapandemien har på nogle få måneder ændret forudsætningerne for grænseregionen ved 
Øresund. Når Øresundsbron fylder 20 år den 1. juli, sker det med en delvis lukket grænse til 
Danmark, men fortsat åben grænse til Sverige, dog med grænsekontrol. 

Efter 20 år vækker Øresundsbron og den fælles dansk-svenske grænseregion stadig stærke 
reaktioner. Det er blevet endnu tydeligere under migrationskrisen 2015/2016 og nu under 
coronakrisen 2020. Når rejsen til jobbet, forretningsmødet, familien eller glæderne på den 
andre side af Sundet pludselig tager længere tid, rammes af forsinkelse, eller når man ikke 
længere lukkes ind i nabolandet, tiltager debatten om, hvordan det er at leve og virke i Øre-
sundsregionen. Friktionen ved grænsen tiltager, når Danmark og Sverige vælger forskellige 
strategier for at løse internationale kriser, og den ene grænse er åben og den anden delvist 
lukket. De seneste års udvikling viser, at mange af de vigtigste beslutninger, som påvirker 
grænseregionen stadig tages på nationalt niveau.

At reaktionerne bliver stærke, når bevægeligheden over Øresund begrænses af togforsinkelser, 
grænsekontroller og delvist lukkede grænser, viser, at Øresundsbroen og den lette rejse over 
grænsen er gået fra at være en vision til at blive en del af hverdagen for Øresundsregionens 
godt fire millioner indbyggere.

I denne rapport sætter Øresundsinstituttet fokus på den historiske udvikling gennem de 
første 20 år med Øresundsbron. Rapporten viser, hvordan antallet af rejser, flytninger og 
turistbesøg over Øresund er steget kraftigt siden broen blev indviet, men også hvordan 
pendlingen og antallet af personer, som flytter over Øresund kulminerede i 2007/2008 og 
herefter er mindsket. Et kig fremad viser, hvordan ny grænseregional infrastruktur er på vej 
til at blive virkelighed og som også vil få en stor betydning på indenrigsniveau. Byggeriet af 
den dansk-tyske Femern Bælt-tunnel er allerede gået i gang med store landanlæg i Dan-
mark i form af højhastighedsjernbane 250 km/t mellem København og Ringsted samt en 
ny Storstrømsbro. Tunnelen beregnes til at være færdig i 2029 og ventes at øge person- og 
godstransporten også mellem Danmark og Sverige, hvilket gør diskussionen aktuel om en til 
fast forbindelse over Øresund, hvorom to udredninger bliver færdige til efteråret. 

Visionen om Øresundsregionen handler også om en øget økonomisk tilvækst og om sam-
arbejdsorganisationer, som på forskellige måder bidrager til den grænseregionale udvikling. 
København og Malmø er gået fra at være to økonomisk pressede byer præget af stor industri 
til at være mere velstillede vidensbyer med nye bydele som Ørestad og Hyllie samt metro og 
jernbane til lufthavnen i København. Ti år efter broens indvielse fik Malmø en citytunnel 
med nye togstationer ved Triangeln og i Hyllie. Men den økonomiske tilvækst har endnu 
ikke nået samme niveau som i f.eks. Stockholm. En række samarbejdsorganisationer inden 
for politik, højere uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv er blevet grundlagt for at styrke 
udviklingen over Øresund. Nogle organisationer er under årenes løb blevet nedlagt, mens 
andre er videreudviklet, herunder det politiske samarbejde i Øresundskomiteen, som blev 
til The Greater Copenhagen Committee. Den konstante forandring er en del af hverdagen i 
Øresundsregionen. 

Malmø, 1. juli 2020
Johan Wessman
adm. direktør Øresundsinstituttet
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Denne rapport handler om udviklingen i Øresundsre-
gionen siden Øresundsbron åbnede. Vi ser på tallene, 
som fortæller om strømmene over Sundet og om hvor-
dan samarbejdet har udviklet sig under årene.

Øresundsinstituttet har også sammen med Cen-
trum for Öresundsstudier ved Lunds Universitet lavet 
antologien Checkpoint 2020 – Mennesker, grænser 
og visioner i Øresundsbroens tid. Her møder vi bl.a. 
en pendler, pensionist, fisker, skater og andre personer 
som lever og er aktive i regionen. I bogens seks essays 
giver forskere ved universiteterne i København, Lund 
og Malmø samt Copenhagen Business School også 
deres syn på hvordan broen udgør en grænse mellem 
to lande og ikke bare en fast forbindelse.

AKTUELT REGIONSBILLEDE MED TAL, INTERVIEW OG FORSKNING
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I forbindelse med at Øresundsbron blev bygget, 
udviklede Malmø og København sig også. På den 
danske side voksede den nye bydel Ørestad frem og 
lufthavnen i Kastrup fik både Metro og jernbane 
med direkte togforbindelser ikke kun til danske 
storbyer, men også til de store skånske byer samt 
til Gøteborg, Stockholm, Kalmar og Karlskrona. 
På den svenske side voksede bydelen Hyllie frem 
og ti år efter broen, åbnede Citytunnelen med 
nye stationer ved Triangeln og Hyllie i Malmø. 
Havnene blev slået sammen til et havneselskab, 
Copenhagen Malmø Port. Nye boliger og kontor 
er skudt frem på begge sider af Øresund for at huse 
den voksende befolkning og det ekspanderende 
erhvervsliv. Malmø har, siden broen blev indviet, 
lokket mere end 70 nye hoved- og specialistkontor 
til sig, blandt andet IKEA’s globale center Hubhult, 

ifølge en analyse fra Øresundsinstituttet, som bliver 
opdateret i løbet af 2020. Hvis disse nye job regnes 
sammen med antallet af pendlere, der har fået job i 
København, er alene Malmøs pressede arbejdsmar-
ked blevet styrket med omkring 15.000 nye job. 
Samtidig har det danske hovedstadsområde fået 
tiltrængt arbejdskraft fra Skåne. 

Den samlede biltrafik over Øresund er blevet 
mere end fordoblet siden Øresundsbron åbnede 
og frem til og med 2019. Trafikudviklingen på 
Øresundsbron har de seneste år, frem til coronakri-
sen, været tæt på forventningen i trafikprognosen 
fra maj 2000. Togtrafikken er steget så meget, at 
Skånetrafiken nu har bestilt et pendlertogsystem 
der skal køre mellem Helsingborg, Lund, Malmø 
og København fra 2022. 

Antallet af personer, som har pendlet eller flyttet 

ØRESUNDSBRON 20 ÅR:
Fra visioner til hverdag i  
en foranderlig region
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Øresundsbron og Øresundsregionen blev ikke kun en fast forbindelse mellem 
Danmark og Sverige. Den har også fungeret som et symbol på udviklingen i Eu-
ropa. Først som et billede af det grænseløse regionernes Europa. I de seneste år 
som et billede på, hvordan nationalstaterne igen er i fokus i takt med at grænser-
ne bliver tydeligere. Nu da Øresundsbron fejrer 20-års jubilæum, er det under en 
coronakrise med delvis lukkede grænser.

over Øresund var højest frem til 2007/2008 og er 
siden da faldet. Og antallet af flyttelæs har været 
flere i retning fra den svenske til den danske side af 
Øresund siden 2010. Men fortsat bor der omkring 
20.000 danskfødte i Skåne og 10.000 svenskfødte 
i Østdanmark (Region Hovedstaden og Region 
Sjælland). Der er mere end 10.300 svenske fritidshu-
se med en dansk ejer, som tager turen over Øresund 
ligesom de næsten 40.000 indbyggere på Bornholm, 
som oftest tager til København og resten af Danmark 
via Ystad og Skåne og videre over Øresundsbron. 

To eksempler på grænseregionale fremgange 
er dels de mange svenske unge, som har fået job 
i danske butikker og restauranter, og dels det 
europæiske materialeforskningsanlæg, ESS, som 
nu er ved at blive bygget udenfor Lund og med 
datacenter i København. 

Men der mangler heller ikke modgange for 
den grænseregionale udvikling i de første 20 år 
med Øresundsbron. Ud over faldet i pendling-
en efter 2008 og de tilbageflyttede danskere, så 
har den seneste tids grænsekontroller, været et 
tilbageslag for udviklingen. Organisationer som 
Øresundsuniversitetet, Øresund Science Region 
og Øresund Network er blevet nedlagt. Samtidig 
er der kommet nye til og flere organisationer har 
omstruktureret og lever videre, så som det politiske 
dansk-svenske samarbejde The Greater Copenha-

gen Committee (Öresundskomiteen frem til og 
med 2015), informationscentret Øresunddirekt, 
netværksorganisationen Medicon Valley Alliance 
og det dansk-svenske videnscenter Øresundsinsti-
tuttet, som står bag denne rapport. 

Flygtningekrise og coronapandemi syn-
liggør grænsen
Øresundsbron blev til en i en tid hvor tanken om 
regionernes Europa var i fokus og den frie bevæge-
lighed var højt prioriteret. Broen kunne på mange 
måder symbolisere denne grænseløse vision. Men i 
løbet af de seneste år er det blevet tydeligere at bro-
en passerer en grænse mellem to lande. Først var det 
migrationskrisen og derefter coronakrisen som syn-
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Källa Öresundsbro Konsortiet. Avser årligt genomsnitt av antal bilar på Öresundsbron per dag. *Avser genomsnittligt antal biler under perioden januari-maj

TRAFIKKEN NÆSTEN SOM FORVENTET FREM TIL CORONAKRISEN

Faktisk trafik og prognose for gennemsnitligt antal køretøjer på Øresundsbron pr. dag

2015/2016. Id- och gränskontroll införs för 
trafiken från Danmark till Sverige.

2019. Gränskontroll införs på trafiken 
från Sverige till Danmark, stickprovsvis.

2020. Danmark stänger 
gränsen som en följd av 
coronapandemin. Undantag 
görs dock för bl.a. pendlare.
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denne periode, viste en spørgeskemaundersøgelse 
som Øresundsinstituttet gennemførte i samarbejde 
med en forsker fra Kungliga Tekniska Högskolan.

I skrivende stund er det de forskellige strategier 
for at håndtere coronakrisen i Danmark og Sverige 
som får konsekvenser for dem som plejer at bevæge 
sig over grænsen. Danmark lukkede sine grænser 
den 14. marts for at mindske smittespredningen af 
covid-19. For at komme over grænsen til Danmark, 
skal bilister igennem en grænsekontrol på Peberholm 
eller ved færgen i Helsingør, og togpassagerer kon-
trolleres på stationen i Københavns Lufthavn, hvor 
de skal kunne bevise at de har anerkendelsesværdige 
formål med deres rejse. Godstransporter, danskere 
og grænsependlere har under hele corona-lukningen 
haft mulighed for at komme ind i Danmark og efter 
en tid måtte også bl.a. svenske forretningsrejsende og 
familiekontakter komme ind i landet. Den 27. juni 
indførte Danmark et nyt princip, baseret på objektive 
kriterier i form af aktuel smittespredning i forskellige 
lande samt i de svenske regioner med særlige regler 
for grænseregionerne Skåne, Blekinge og Halland. 
I starten var smittespredningen fortsat for høj i de 
svenske grænseregioner, hvorfor det i skrivende stund 
er nødvendigt for den, som rejser uden anerkendel-
sesværdige formål at kunne opvise en højst 72 timer 
gammel coronatest, der viser at vedkommende ikke 
er smittet. 

Samtidigt har Sverige holdt sin grænse åben, 
hvilket har gjort det muligt for danske besøg i 
Skåne såvel som transittrafik til Bornholm via 
Ystad. For grænsependlerne indebærer den danske 
grænselukning dog ikke kun en ekstra grænsekon-

snit pr. dag, ifølge Øresundsbro Konsortiet. Fra start 
var det ikke forventet at så mange skulle pendle med 
Øresundstogene. De var forventet at det skulle være 
regionaltrafik. Nu har Skånetrafiken bestilt et helt nyt 
pendeltogssystem, system 3, som planlægges at skulle 
trafikere strækningen mellem Helsingborg, Lund, 
Malmø og København i 2022. 

Under coronakrisen bliver også togtrafikken 
påvirket. Antallet af togafgange er begrænset siden 
Danmark lukkede sin grænse, først til en afgang i 

liggjorde skillelinjen mellem Danmark og Sverige. 
Det står nu tydeligt at de vigtigste beslutninger som 
berør grænseregionen stadig bliver taget på nationalt 
niveau: grænsekontroller, grænselukning, grænse-
hindringer og ny infrastruktur. Og de nationale 
beslutninger kan hurtigt forandre mobiliteten i den 
tværregionale Øresundsregion, men når strømmene 
på tværs af Sundet midlertidigt begrænses så sætter 
det samtidig lys på al den hverdagsaktivitet som 
plejer at foregå. Det bliver synligt at den lukkede 
grænse påvirker mange og det viser hvilken betyd-
ning Øresundsbron og Øresundsregionen har fået. 

Grænsekontrol udfordrer hverdagen 
Da antallet af flygtninge og migranter steg i hele 
Europa i løbet af 2015, blev presset for stort på 
Sveriges grænser og den svenske regering indførte 
grænsekontrol i november 2015. I januar 2016 
blev der indført et såkaldt transportøransvar, som 
indebar at trafikoperatørerne som krydsede grænsen 
skulle kontrollere at passagerer havde gyldigt pas 
eller anden ID inden de kunne rejse fra Danmark 
til Sverige. Dette medførte at der blev id-kontrol på 
busser, færger og tog, hvilket fremfor alt for togpas-
sagererne betød længere rejsetid. I denne periode 
skulle togpassagererne, deriblandt mange pendlere, 
stå af på stationen ved Københavns Lufthavn, vand-
re igennem terminalen for at gennemgå en id-kon-
trol på perronen og derefter stige på et nyt tog for 
at kunne rejse videre. Ud over den længere rejsetid, 
trængsel og ændrede rejsevaner hvor flere tog bilen 
og færre toget, følte mange pendlere sig stressede i 

trol, hvor de skal dokumentere at de arbejder 
i Danmark. For mange som for at begrænse 
smittespredningen har arbejdet hjemmefra i stedet 
for at pendle over Øresund, opstod der også 
problemer med skatte- og socialforsikringsregler, 
som ændres når grænsependlerne arbejder en større 
del af tiden i bosætningslandet. Den svenske og 
danske regering har løst problemet med social-
forsikring med en undtagelse for reglerne under 
coronapandemien, men der findes stadig flere 
andre uklarheder.  

Trafikken på Øresundsbron er mere end 
fordoblet siden broen åbnede
Lige efter broen blev indviet kom trafikken ikke 
rigtig i gang som forventet, men er senere skudt i 
vejret. Sammenlignes med den prognose som kom 
i maj 2000, så har den faktiske udvikling pendlet 
imellem at være lidt under og lidt over kurven. De 
første år lå trafikken lidt under prognosen, mens 
den i årene 2006 til 2012 lå højere end prognosen 
for derefter at følge hinanden. I 2019 passerede 
gennemsnitligt 20.423 køretøjer Øresundsbron på 
en dag, ifølge Øresundsbro Konsortiet. Trafikprog-
nosen fra maj 2000 spåede 22 250 biler om dagen 
i 2020. Coronakrisen har dog tydeligt påvirket 
trafikken på broen i 2020 og er faldet med 36 pro-
cent i perioden januar-maj 2020 sammenlignet med 
samme periode i 2019. Bundrekord var påskeugen, 
uge 15, hvor der blev noteret et fald på 76 procent 
sammenlignet med samme uge sidste år. 

Togrejserne over Øresund har oplevet en opgang fra 
start med vækst i passagerantallet hvert år, bort set fra 
2010, og den økonomiske afmatning efter finanskri-
sen, og 2016, året hvor den svenske id- og grænsekon-
trol indebar forlængede rejsetider og færre afgange. I 
2019 tog 12,2 millioner* rejsende over Øresundsbron 
med tog, svarende til næsten 33.500 rejser i gennem-
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20 423 køretøjer 

33 470 togrejser* 

krydser gennemsnitligt Øresunds-
bron hver dag (2019) 
 

Kilde: Danmarks Statistik, SCB 
*foreløbig tal

Trafik på Øresundsbron 2019
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timen. I skrivende stund er der tre afgange i timen, 
men endnu er myldretidens seks ture pr. time 
ikke genindført. Ifølge Skånetrafiken er antallet af 
passagerer regnet pr. uge, faldet med mellem 70 og 
90 procent sammenlignet med samme uge sidste år. 
Men mens de togrejsende blev påvirket mest ved id- 
og grænsekontrollen så er det nu grænsekontrollen 
af biler på Peberholm som skaber de længste køer, 
og visse bilister har nu valgt at tage toget i stedet. 

Pendlingen nåede rekord 2008
Øresundspendlingen steg kraftigt allerede de første 
år efter at Øresundsbron åbnede, viser statistik fra 
Ørestat. Topnoteringen sås 2008 og pendlingen 
er faldet siden da, hvilket mange tolker som at 
integrationen er gået tilbage. I midten af 2000-tal-
let var efterspørgslen på arbejdskraft på den danske 
side høj, der var mangel i flere brancher og flere 
og flere svenskere søgte til arbejdsmarkedet på den 
anden side af Sundet. Samtidig var boligpriserne 
mellem København og Malmø store, ligesom 
billigere biler og leveomkostninger lokkede dans-
kere til Skåne. I 2007 flyttede rekordmange fra 
den danske til den svenske side af Øresund. Det 
gav yderligere et skub til pendlingen som nåede 
rekordniveau i 2008, hvor omkring 24 500 bosatte 
på den svenske side havde en indkomst i Dan-
mark. I juni samme år var arbejdsløsheden i Dan-
mark nede på 2,4 procent. Finanskrisen kom som 
et hårdt slag for arbejdsmarkedet, arbejdsløsheden 
steg hurtigt i Danmark og blev fordoblet fra juni 
2008 til samme måned i 2009. Samtidig var det 
netop i 2009 som OECD lavede sin, senere ofte 
citerede, ”Territorial Review” som konstaterede at 
København ville få gavn af synergieffekterne ved et 
tværregionalt arbejdsmarked og mere integration 
med Skåne. Men Øresundspendlingen faldt i de 
efterfølgende år. 

Da arbejdsmarkedet såvel som pendlingen så 
ud til at være på vej tilbage omkring 2015, kom 
migrationskrisen og Sverige indførte først græn-
sekontrol og derefter id-kontrol for alle rejsende 
fra Danmark. I et og et halvt år blev rejsetiden 
forlænget med cirka en time og køreplanen blev 
reduceret. Der findes ikke officiel statistik for græn-
sependlingen efter 2015, men ifølge Skånetrafiken 
så mindskedes antallet af solgte pendlerkort til Øre-
sundstoget i løbet af både 2016 og 2017. Samtidig 
viste Øresundsbrons pendlertal at flere tog bilen 
til jobbet på den anden side under perioden med 
id- og grænsekontrol, men de seneste år mindskes 
bilpendlerrejserne igen. Derimod steg pendler-

kortssalget hos Skånetrafiken i 2018 og 2019 nu da 
togtrafikken stort set var tilbage til normale tider 
og afgange. I 2019 steg pendlerkortssalget med 5,7 
procent sammenlignet med 2018. 

I 2020 blev pendlerne igen ramt af længere 
rejsetider, færre togafgange og kødannelse på 
broen, da coronapandemien har fået Danmark 
til at lukke sin grænse og Sverige til at fraråde 
fra alle udenrigsrejser samtidigt med at mange 
arbejdspladser er lukkede eller har tilladt sine 
medarbejdere at arbejde hjemmefra. Ifølge tal fra 
Skånetrafikken er salget af Øresundspendlertog-
kort faldet med 42 procent i perioden januar-maj 
2020 sammenlignet med samme periode 2019. 
Mest faldt salget i april, hvor det var 77 procent 
lavere end samme måned sidste år. 

Mere jævn flyttestrøm over Øresund
Allerede samme år som Øresundsbron åbnede steg 
flyttestrømmene over Øresund, ifølge statistik fra 
Ørestat. Det var frem for alt danskerne som flyttede 
til Skåne for at købe billigere boliger tæt på den 
faste forbindelse, men mange er nu vendt hjem 
igen. I 2010 vendte retningen på flyttelæssene så 
der nu er flere som flytter fra Skåne til Østdanmark 
(Region Hovedstaden og Region Sjælland) end 
omvendt. Men de seneste to år har der været næsten 
lige mange danskere, som er flyttet til Skåne fra 
Østdanmark som i modsat retning. Udviklingen i 
løbet af de seneste år er desuden gået mod at flere 
svenskere flytter til Østdanmark. I 2019 flyttede 
801 danske statsborgere og 793 svenske statsborgere 
fra Skåne til Østdanmark1. Nogle af disse kan dog 
være personer med dobbelt statsborgerskab, efter-
som Danmark siden 2015 tillader dette. 

I dag bor der mere end 20.200 danskfødte i Skå-
ne og omkring 10.500 svenskfødte i Østdanmark2. 
Selvom antallet af danskere på den anden side af 
Øresund er faldet i de seneste år, så bor der stadig 
40 procent flere danskere i Skåne i 2019 sammen-
lignet med 2000. Antallet af svenskere på den dans-
ke side er steget med 16 procent i samme periode. 
Desuden er der, ifølge SCB, mere end 10.300 som-
merhuse i Sverige, hovedsagligt i Skåne, Halland, 
Blekinge og Småland, som ejes af danskere. 

Danske turister har fået øjnene op for Skåne 
Mobiliteten over Øresund handler også om kultur og 
fritid. Fritidstrafikken på broen er steget markant i de 
seneste år og står for en tredjedel af biltrafikken, ifølge 
Øresundsbro Konsortiet. Mange svenskere benytter 
sig af kulturudbuddet i storbyen på den anden side af 
Sundet, danskere tager en dagstur for at handle mens 
andre tager til eget sommerhus eller gør et stop i Ystad 
eller Hyllie på vejen til og fra Bornholm. Samme år 
som Øresundsbron åbnede satte antallet af svenske 
turister i Østdanmark rekord - næsten 1,1 millioner 
svenske overnatninger, ifølge Danmarks Statistik. Selve 
oplevelsen at kunne køre over Øresund lokkede nok 
mange, men også valutakursen som havde ændret sig 
kraftigt fra året inden, kan have påvirket svenskerne.  
Derimod var interessen for Skåne ikke så stort blandt 
danskerne. I 2000 var der omkring 60.000 danske 
overnatninger i Skåne, et tal som langsomt men sikkert 
skulle stige de kommende år. I 2008 var antallet af 
danske overnatninger omkring 160.000 ifølge SCB/
Tillväxtverket. Året efter spillede valutaforskellen igen 
en vigtig rolle for den regionale grænseturisme og ska-
bte en topnotering i danske overnatninger. En rekord 
som blev slået igen i både 2018 og 2019, hvor næsten 

300.000 danske turister besøgte Skåne. Så selvom va-
lutaforskellen, som giver danskerne cirka 140 SEK for 
100 DKK, gør Skåne attraktivt, så er der en markant 
forskel i forhold til danskernes interesse ved broens 
åbning, som ikke kun kan forklares med valuta. 

1) Statistiken är baserat på medborgarskap. Sedan 2015 är det möjligt 
för danskar att inneha dubbelt medborgarskap och det sågs en ökning i 
antalet danskar som fick svenskt medborgarskap. Statistik för medbor-
garskapsbyte finns enbart på nationell nivå. 2019 var det 1356 danskar 
som fick svenskt medborgarskap. Personer med dubbelt medborgar-
skap räknas som svenska i statistiken. Därför kan en del av de svenskar 
som flyttar till Östdanmark alltså vara dansk-svenskar. Ses i stället på 
födelseland är siffran för 2019 att 671 danskfödda personer flyttade till 
Skåne och 530 svenskfödda flyttade till Danmark.

2) Svenskfödda i Danmark - Personer som är födda i Sverige och inte 
har en förälder som är dansk medborgare och född i Danmark. Dansk-
födda i Skåne – Personer födda i Danmark, bosatta i Skåne.  
Källa: Danmarks Statistik och SCB

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

danske overnatninger i Skåne 2019
292 586

779 137
svenske overnatninger i Region 
Hovedstaden 2019

214 722
svenske overnatninger i Region 
Sjælland 2019

Kilde: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

Turister på anden side af Øresund

Danskere i Skåne. (personer født 
i Danmark som bor i Skåne 31 
december 2019). 

20 229

Svenskere i Østdanmark. (per-
soner født i Sverige som bor i Øst-
danmark den 1 januar 2020).

10 450

Kilde: Danmarks Statistik, SCB

Bor på den anden side af Øresund:
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Samarbejdet i den foranderlige region

Samarbejdet har taget forskellig form – 
statslige penge til opbygningen

Som grænseregion består Øresundsregionen 
af sine samarbejder og disse er under konstant 
forandring. I årene inden og efter Øresundsbron 
blev indviet, blev der etableret flere forskellige sam-
arbejdsorganisationer, flere af dem med nationale 
bidrag. Fokus var først og fremmest på at opbygge 
en fælles struktur og på at udvikle samhørighed 
og attraktionskraft. Dette var også et fokusområde 
for EU’s regionalpolitiske program Interreg III A 
for tværregionale projekter i Øresundsregionen i 
perioden 2000-2006. 

Der blev bland andet satset på at skabe et fælles 
brand med markedsføringsorganisationen Øresund 
Network og projektet ”Copenhagen/Øresund – 
One destination two countries” som skulle øge 
kendskabet om den tværregionale destination. I 
regeringsrapporten ”Øresund – en region bliver til”, 
som blev præsenteret i maj 1999, fremhævede den 
danske og svenske regering, at det var vigtigt med 
en fælles satsning på at gøre information og råd-
givning tilgængeligt for den nye regionens mobile 
borgere. Informationstjenesten Øresunddirekt blev 
etableret med en webredaktion og telefonrådgivning 
i København finansieret af den danske og svenske 
stat. Samtidig besluttede den svenske regering at 
satse på et nyt myndighedssamarbejde mellem 
Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-
san og Länsstyrelsen og et informationskontor for 
grænsependlere blev etableret i Malmø. Også det fik 
navnet Øresunddirekt. Øresunddirekt er end i dag 
formelt delt i to selvstændige organisationer, men 
med tæt samarbejde og fælles brand. 

Allerede inden broen åbnede, i 1993, var den 
politiske samarbejdsorganisation Öresundsko-
miteen blevet etableret. Klyngeorganisationen 
Medicon Vally Academy (nu: Medicon Valley 
Alliance), som skal fremme life science branchen, 
blev startet i 1997 ligesom Cross Border Øresund, 
som er en del af Eures, EU’s platform for spørgsmål 

omkring den frie bevægelighed på det europæiske 
arbejdsmarked. Også Øresundsuniversitetet, der 
skulle skabe mere samarbejde og udveksling mellem 
universiteterne i regionen, blev startet i 1997 og 
Centrum for Danmarksstudier (nu: Centrum för 
Öresundsstudier) ved Lunds universitet blev ligele-
des oprettet i slutningen af 90’erne. I 1999 startede 
STRING-samarbejdet som et Interreg-projekt, for 
at fremme en fast forbindelse mellem Danmark og 
Tyskland, hvor der også er svenske aktører med. 

Året efter Øresundsbron blev indviet, fusione-
rede København og Malmøs havne til et selskab, 
Copenhagen Malmö Port. Universitetssamarbej-
det blev udvidet med Øresund Science Region i 
2001, som skulle få den offentlige og private sektor 
med i et såkaldt Triple helix-samarbejde, bl.a. gen-
nem fire platforme Øresund IT, Øresund Food, 
Øresund Logistics og Øresund Environment. 
Derudover blev Øresund Entrepreneurship 
Academy etableret for at øge entreprenørskab på 
universiteterne i 2006. 

Øresundsinstituttet blev startet i 2002 som et 
uafhængigt dansk-svensk videnscenter for at følge 
og analysere udviklingen i Øresundsregionen. 

Forandring, nye strategier, navn og fokus 
I løbet af 2010’erne skete der en del forandringer 
inden for det Øresundsregionale samarbejde. Nogle 
af organisationerne blev nedlagt mens andre omor-

ganiserede og ændrede fokus. 
I 2009 lykkedes det for Danmark og Sverige 

som værtslande at få opbakning til at placere det 
europæiske neutronforskningsanlæg European 
Spallation Source, ESS, i Lund med datacenter i 
København. Men samtidig går en nedmontering af 
det overordnede universitetssamarbejde i Øre-
sundsuniversitetet i gang. I 2010 bliver Øresund 
Entrepreneurship Academy nedlagt, året efter trak 
den danske og svenske stat deres bidrag til Øre-
sundsuniversitetet og Øresund Science Region 
tilbage, og i 2012 bliver sekretariaterne lukket ned. 
Universitetssamarbejdet fortsatte i stedet for mellem 
forskere og institutioner på bilateralt niveau på 
tværs af Øresund. 

På samme tid blev et af de måske mindst syn-
lige forum for grænseoverskridende samarbejde, 
Københavns Lufthavns Vækstkomitee, dannet. 
Her mødes beslutningstagere fra erhvervslivet og 
politikken fra Skåne og Østdanmark for at diskutere 
udviklingen af Københavns Lufthavn, som i løbet 
af de første 20 år med Øresundsbron, har vokset sig 
større end Stockholms lufthavn Arlanda, bl.a. med 
hjælp fra togtrafikken fra Göteborg, Stockholm, 
Kalmar og Karlskrona. 

I årene 2013-2016 sås flere forandringer i de 
eksisterende Øresundsorganisationer. Øresunddirekt 
blev der lavet en samarbejdsaftale mellem den danske 
og svenske Øresunddirekt som formaliserede samar-
bejdet, og på den svenske side lavede man samtidig 
en omorganisering og tilsatte en driftsansvarlig med 
større strategisk og kommunikativt ansvar. Det nye 
Interreg V program for Øresund-Kattegat-Skagerrak 
som blev lavet for perioden 2014-2020 havde mere 
fokus på vækst, i form af bl.a. beskæftigelse og inno-
vation, sammenlignet med tidligere programperioder. 
Centrum for Danmarksstudier blev efter to evalue-
ringer Centrum for Öresundsstudier for at bedre 
afspejle arbejdsområdet med tværregionale regioner 
og Øresundsregionen. Samtidigt fornyede Medicon 
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Valley Alliance sin organisation og øgede sit fokus på 
netværk. Også Øresundsinstituttet fik ny organi-
sation og strategi som fremhævede organisationens 
uafhængighed, og øgede fokus på analyseproduktion, 
grænseregional journalistik og netværk. 

I 2014 blev det politiske organ Grænsehindrings-
rådet nedsat af de nordiske regeringer, for at arbejde 
med grænsehindringer og fremme mobiliteten for 
personer og virksomheder i Norden. 

I 2016 blev det politiske samarbejde i Öresund-
skomiteen til The Greater Copenhagen & Skåne 
Committee. Fra start var Greater Copenhagen et 
helt dansk initiativ som havde fokus på vækst og 
international markedsføring. De svenske kommuner 
i Skåne og Region Skåne blev inviteret ind i det 
politiske samarbejde og efter et års diskussioner, 
bl.a. om navnet, var den dansk-svenske organisation 
på plads i januar 2016. I 2018 blev Region Halland 
også medlem i organisationen som også skifter navn 
til Greater Copenhagen Committee, og dermed 
består af 85 kommuner og fire regioner. Netop som 
det nye samarbejde havde fundet sin form kom 
erhvervsfremmeloven i januar 2019, som skulle øge 
effektiviteten i det danske erhvervsfremmesystem, 
men som også indebar at de danske regioner ikke 
længere måtte arbejde med turisme og erhvervs-
fremme. Nye aktører i form af Erhvervsfremmebe-
styrelsen og de regionale Erhvervshuse blev i stedet 
etableret og kommunerne fik større ansvar for erh-
vervsfremme. Samtidigt blev den tysk-dansk-svens-
ke organisation STRING udvidet til at inkludere 
flere kommuner og regioner også i Norge. 

Dermed vokser de politiske samarbejdsorganisa-
tioner i geografisk størrelse såvel som fokus. 

Erhvervslivet ser over Sundet
Det er svært at måle, men der findes flere eksempler 
på at også erhvervslivet har udnyttet mulighederne 

En grænseregion bliver knyttet sammen af samarbejde. I årene omkring 
Øresundsbrons åbning blev der etableret flere tværregionale organisationer. 
Mange af dem eksisterer i dag mens andre er blevet nedlagt, udvidet eller 
omdannet. I dag har det politiske samarbejde et bredere geografisk fokus. 
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Centrum för Öresundsstudier
En netværksorganisation ved Lunds Universitet som 
samler forskere og andre aktører omkring forskellige 
temaer om Øresundsregionen, svensk-danske rela-
tioner og grænseregioner. Organisationen arrangerer 
seminarier og workshops, udgiver bøger og tidsskrif-
ter samt bedriver forskning. 

Copenhagen Malmö Port 
København og Malmøs fælles havn som blev etable-
ret 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. 

Medicon Valley Alliance
En netværksorganisation med mere end 300 danske 
og svenske medlemmer fra medicinal- og life science 
branchen og sundhedssektoren. De arrangerer 
konferencer og netværksmøder og driver flere for-
skellige samarbejdsprojekter. 

Interreg V A Öresund-Kattegat-Skagerak
EU’s program for tværregionalt samarbejde. Pro-
grammet 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 øko-
nomi og transport. Interreg har et sekretariat med 
kontor i København og Gøteborg, og to politisk tilsatte 
udvalg. Et nyt program for perioden 2021-2027 er 
under udvikling. 

Oresundsadvokater 
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 interesse i juridiske problemstillinger relateret 
til Øresundsregionen og arrangerer flere forskellige 
seminarier. 

STRING
Et politisk partnerskab mellem Hamburg og Sch-
leswig-Holstein i Tyskland, Region Hovedstaden, Re-
gion Sjælland, og Københavns Kommune i Danmark, 
og Region Skåne, Malmö stad, Göteborgs stad, Västra 
Götaland og Region Halland i Sverige, samt Oslo stad 
og Viken fylkeskommune i Norge. Målet er at stærke 
udviklingen og samarbejdet i området i forbindelse 

med at den kommende faste forbindelse mellem 
Danmark og Tyskland ved Femern skaber nye mulig-
heder. Fokusområderne er infrastruktur, grøn vækst, 
grænsehindringer, turisme samt forskning. 

The Greater Copenhagen Committee
Det politiske partnerskab mellem 46 danske og 
39 svenske kommuner samt Region Hovedstaden, 
Region Sjælland, Region Skåne og Region Halland. 
Samarbejdsorganisationen, som blev omdannet fra 
det tidligere politiske samarbejde i daværende Öre-
sundskomiteen, blev etableret i januar 2016. Det er 
samme juridiske organisation, men med et nyt navn, 
nye vedtægter og flere medlemsorganisationer. Målet 
er at fremme væksten, tiltrække flere udenlandske 
investorer og virksomheder, arbejde for at styrke 
den internationale infrastruktur samt at fremme et 
sammenhængende arbejdsmarked. 

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 består 
af to organisationer. Danske Øresunddirekt står for 
websiderne og Øresunddirekt Sverige er et myndig-
hedssamarbejde mellem Skatteverket, Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan samt Länsstyrelsen 
med fysisk informationscenter i Malmø. 

Øresundsinstituttet
Uafhængig dansk-svensk videnscenter som 
udarbejder analyser, arrangerer dansk-svenske 
netværksmøder og driver nyhedsbureauet News 
Øresund. Foreningen finansieres af omkring 120 
medlemmer, som omfatter danske og svenske mi-
nisterier, regioner, kommuner, private virksomheder, 
organisationer og universiteter.

AKTIVE ØRESUNDSORGANISATIONER: 

med den fast forbindelse. Det findes mange driv-
kræfter som får danske og svenske virksomheder til 
at satse i nabolandet. Det handler dels om konkrete 
omstændigheder, som muligheden for at nå et større 
marked og den geografiske nærhed, men også om 
ligheder i kultur og sprog. I visse tilfælde kan også 
uligheder lokke virksomhederne. 

Cirka 450 bestyrelsesposter i skånske virksom-
heder var i 2017/2018 tilsat af en person som bor 
på den anden side af Øresund. Og i de østdanske 
virksomheder findes der 195 skånske bestyrelsesmed-
lemmer. Det viste en analyse som Øresundsinstituttet 
lavede i samarbejde med Oresundsadvokater 2019. 
Et andet eksempel er svenske ejendomsselskaber 
som i de seneste år har øget sine investeringer i og 
omkring den danske hovedstad. I 2019 stod de 
svenske ejendomsinvestorer for 26 procent af transak-
tionsvolumen, ifølge tal fra Newsec. Samtidig har 
danske arkitekter vendt blikket mod Sverige i jagten 
på nye projekter. Life science branchen er endnu et 
eksempel på en branche som er vigtig på begge sider 
af Øresund, hvor mange bosatte i Skåne pendler til 
danske medicinalvirksomheder og hvor samarbejdet 
i den dansk-svenske Medicon Vally Alliance stadig 
er aktivt. Indenfor sundhedsvæsenet, den offentlige 
sektor, detailhandlen og i mange flere brancher er der 
mange grænsependlere. Og i øjeblikket findes der syv 
danske kulturchefer i Skåne. 

Der findes også flere mødepladser hvor erh-
vervslivet kan netværke på tværs af Øresund. 
Øresund Business Meeting, Öresundsgruppen, 
Alumnis Öresundsnätverk og Øresundsinstitut-
tets netværksmøder er nogle eksempler på dette. 
Erhvervslivet er også repræsenteret i nogle af de 
tværregionale råd, så som Øresundsmetro Exe-
cutive, som skal fremme planerne om en metro 
mellem København og Malmø, og Københavns 
Lufthavns Vækstkomité, som skal identificere idéer 
der kan styrke lufthavnens rolle. 

Med hverdagen følger også hverdagsproblemer
Men der findes naturligvis flere udfordringer 
for en grænseregion. Der er stadig flere græn-
sehindringer og for den som tager skridtet over 
på den anden side af Øresund for at etablere en 
virksomhed eller tage et job, kan det være svært at 
overskue og forstå reglerne.

 Grænsehindringsrådet som arbejder på mandat 
fra de nordiske regeringer fik et stærkere mandat i 
2017 og har nu endnu mere kraft til at løse græn-
sehindringerne i Norden. Samtidig arbejder også 

Øresunddirekt og Greater Copenhagen Committee 
med at identificere grænsehindringer i Øresunds-
regionen. Men på trods af arbejdet så ses der stadig 
eksempler på at manglen på information og for-
virringen om reglerne kan blive en reminder om at 
regionen faktisk består af to forskellige lande. Ikke 
mindst så opstår der nye problemer i nye situatio-
ner, så som under coronapandemien, hvor spørgs-
mål omkring dobbelbeskatning og socialforsikrings-
tilhørighed er genopstået, når grænsependlerne har 
arbejdet hjemmefra på grund af smitterisikoen. 

Der er også flere mentale grænsehindringer så 
som forestillinger om hvordan folk på den anden 
side af Øresund er, og de sociale netværk bliver først 
og fremmest dyrket i eget land, viste en rapport 
som Øresundsinstituttet lavede for Øresunddirekt 
i 2019. forskellene i forretningskultur mellem 
landene er også mærkbare og samtidig forstærker 
sprogforskelle, national uddannelse, nyhedsværdier 
og kulturkonsumtion den mentale barriere for at 
tage sig over Sundet.  

Den foranderlige region – flere fast forbin-
delser og nye samarbejder
Efter 20 år med en fast forbindelse mellem Skåne 
og Østdanmark, og en vision om en grænseregi-
on, er det tydeligt at der er meget tværregionalt 
samarbejde og mobilitet i regionen. Den tværregi-
onale region består af sine samarbejder og eftersom 
disse hele tiden tager nye former, så forandres også 
regionen. Samtidig er det blevet tydeligere at de 
største beslutninger som berør regionen stadigvæk 
bliver taget på nationalt plan, så som spørgsmål 
om grænsekontrol, grænselukning, grænsehind-
ringer og ny infrastruktur. Men også den danske 
lov om erhvervsfremme som fik effekter for den 
dansk-svenske politiske samarbejdsorganisation, 
og den svenske beslutning om at omorganisere 
Arbetsförmedlingen, som har skabt bekymring om 
samarbejdsmodellen i det svenske Øresunddirekt, 
har påvirket det tværregionale samarbejde. Men 
det har også kastet lys på behovet for at det natio-
nale niveau også har fokus på Øresund. 

I de kommende år kommer diskussioner 
omkring den nye fast forbindelse til at blive mere 
synlig. Der findes tre forslag; en Øresundsmetro 
mellem Malmø og København, en tunnel mellem 
Helsingborg og Helsingør samt en forbindelse mel-
lem Landskrona og Nordhavn. De to første forslag 
findes med i Greater Copenhagen Committees 
trafikcharter og senere i år vil en udredning om hver 
af disse to blive præsenteret. 

• Øresundsuniversitetet (1997-2012)
• Øresund Science Region med fire  

platformer (2001-2012)
• Øresund Entrepreneurship Academy 

(2006-2010)
• Øresund Network (2000-2007)

Nedlagte organisationer:
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TRAFIK TRAFIK
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TOG. Antallet af togrejser over Øresundsbron 
var 148 procent flere i 2019 end i 2001*. I 2019 
bragte togene mere end 12,2 millioner passagerer 
over Øresundsbron, hvilket var en stigning på 2,1 
procent sammenlignet med 2018. To gange er 
antallet af togpassagerer faldet kraftigt – i 2010 efter 
den økonomiske afmatning efter finanskrisen og i 
2016 efter ID- og grænsekontrollen blev indført for 
togpassagerer fra Danmark til Sverige – begge gange 
med omkring 6 procent.

Trafikken er en indikator på regionens udvikling 
- både tog- og biltrafikken er steget markant
Selvom færgetrafikken mellem Helsingør og Helsingborg er faldet siden Øre-
sundsbron åbnede, så er det samlede antal køretøjer som krydser Øresund 
vokset med over 100 procent. Hver dag tager gennemsnitligt 33 470 togrejsende 
og 20 423 biler over Øresundsbron. Nu når broen fylder 20 år er trafikken dog 
kraftigt reduceret på grund af coronakrisen. 
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Kilde: Danmarks Statistik, Øresundbro Konsortiet. Statistiken angiver 
antallet køretøjer (biler, lastbiler og busser) per år.
* Der sammenlignes med 2001 eftersom det er det første helår med 
over Øresundsbron.

ØRESUNDSTRAFIK (KØRETØJER)
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+148% 
Udvikling togrejser 2001-2019:

STORT FALD I TOGREJSER OVER 
ØRESUND EFTER CORONA
Da Danmark lukkede sin grænse den 14. marts 
2020 og flere arbejdspladser sendte medarbej-
derne hjem pga. coronakrisen, blev trafikken 
på Øresundsbron naturligvis også påvirket. I 
de første uger derefter mindskede togrejserne, 
ifølge Skånetrafiken, med omkring 90 procent 
sammenlignet med samme uge i 2019. I uge 25 
var der 76 procent færre togrejser. 

Trend 2020:

TOGREJSER OVER ØRESUND  
(ANTAL PASSAGERERE)

Kilde: Øresundsbron/Trafikverket
* Der sammenlignes med 2001 eftersom det er det første helår med 
togtrafik over Øresundsbron. 2019 er foreløbige tal.

+109%
Udvikling trafik 2000-2019:

36 PROCENT FÄRRE BILAR PÅ 
BRON PGA. CORONAKRISEN
På grund af coronapandemien har trafikken over 
Øresundsbron været rekordlav i marts og april. 
Antallet af køretøjer er faldet med 36 procent i 
perioden januar-maj 2020 sammenlignet med 
samme periode året inden. 

Trend 2020:

BILER. Antallet af køretøjer som krydsede Øre-
sund, med færge mellem Helsingborg og Helsingør 
eller over Øresundsbroen, var 109 procent flere i 
2019 end i 2000. I 2019 tog 9,1 millioner køretøjer 
sig over sundet. Det var en mindskning med en 
procent sammenlignet med året inden. Topåret for 
biltrafikken var 2008, hvor 9,4 millioner kryd-
sede Øresund. Øresundsbron har dog passeret 
sin rekord fra 2008, og det er brotrafikken, som 
står for stigningen i perioden 2001*-2019 (+153 
procent), mens færgetrafikken mellem Helsingborg 
og Helsingør er faldet med 25 procent i samme 
periode. I 2019 kørte der gennemsnitligt 20 423 
køretøjer over Øresundsbroen om dagen, heraf stod 
personbiler for 88 procent af trafikken, last- og 
varebiler for 8 procent  og resterende del er busser 
og motorcykler.
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12,2 mio

9,1 mio køretøjer 2019
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Kilde: Øresundsbro Konsortiet
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PENDLING PENDLING
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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 officiel 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. Rekordåret 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 procent) 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 pendlerkort med 12 procent fra 
2015 til 2017 i forbindelse med at der blev indført 

ØRESUNDSPENDLERE

Kilde: Öresundsdatabasen. Tallet omfatter både pendlere og øvrige indkomsttagere. 2015 er det sidste år med formel statistik pga. der er opstået 
problemer omkring dataudveksling mellem Danmarks Statistik og SCB.

Siden pendlingens rekordår 2008 er pendlerne 
blevet færre, men stadig langt flere end i 2000
Fra Øresundsbron åbnede til rekordåret 2008 tilkom der mere end 20 000 græn-
sependlere. Men siden 2008 er Øresundspendlingen faldet. Delvis på grund af 
finanskrisen, men også ID- og grænsekontrol, flyttemønstret på tværs af Øre-
sund og nu cororonapandemien har påvirket pendlerudviklingen. Siden 2015, 
hvor der var cirka 18 500 Øresundspendlere, er der ikke nogen officiel statistik 
for antallet af pendlere, men ifølge Skånetrafikens salg af pendlertogkort så 
faldt pendlingen 2016 og 2017, men er steget fra 2018 frem til coronakrisen.

+297%
Udvikling pendling 2000-2015:

MARKANT FÆRRE TOGPEND-
LERE SOM FØLGE AF CORONA
Der har været en tydelig mindskning i pend-
lerkortsalget efter coronapandemien kom til 
Danmark og Sverige. I perioden januar-maj 2020 
har Skånetrafikens salg af pendlerkort til Øre-
sundstoget været 42 procent lavere end i samme 
periode sidste år. Størst mindskning var der er i 
april, hvor salget faldt med 77 procent.

Trend 2020:

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 2019 steg 
salget af pendlerkort med 5,7 procent sammenlignet 
med 2018, og er nu næsten på samme niveau som 
2015. For Øresundsbrons bilpendlere har der været 
en modsat udvikling. Det gennemsnitlige antal 
pendlerrejser steg med 5 procent i 2016 og er derefter 
faldet. Også ForSea, færgerne mellem Helsingør og 
Helsingborg, oplevede en nedgang i antallet af rejser 
med månedsbillet i løbet af 2019.
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Kilde: Örestat/Skånetrafiken/Øresundsbro Konsortiet/ForSea
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FLYTNING FLYTNING
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FLYTNING. Antallet af personer som flyttede til 
den anden side af Øresund var 74 procent flere i 
2019 end i 2000. Rekordåret var 2007 hvor 6.422 
personer flyttede til den anden side af Øresund. 
To tredjedele af disse flyttede fra Østdanmark til 
Skåne. I 2019 flyttede 3.172 personer over sundet 
og heraf flyttede flest fra Skåne til Østdanmark.
     Flyttemønstret over Øresund har haft tre store 
trendbrud siden broen åbnede. Det første kom alle-
rede samme år, hvor antallet af flytninger steg med 
43 procent sammenlignet med året inden. Næste 
trendbrud var 2010, hvor flyttestrømmen vendte så-
ledes at flere flyttede fra Skåne til Østdanmark end 
omvendt. Gennem alle år har det hovedsagligt været 
danskere som er flyttet i begge retninger. I 2018 
skete yderligere et trendbrud da der for første gang 
var stort set lige mange svenskere som danskere der 
flyttede fra Skåne til Østdanmark. I 2019 flyttede 
801 danske statsborgere og 793 svenske statsborgere 
fra Skåne til Østdanmark1.

FLYTNING PÅ TVÆRS AF ØRESUND

Kilde: Öresundsdatabasen

+74%
Udvikling flytninger 2000-2019:

NÆSTEN LIGE MANGE FLYT-
TER I HVER RETNING

I løbet af det første kvartal af 2020 flyttede 799 
personer over Øresund og næsten lige mange i 
hver retning. Sammenlignet med samme kvartal 
sidste år var der en stigning med 6,8 procent. 

Trend 2020:

Øresundsbron har fået flere at flytte til den an-
den side af sundet - fremfor alt danskere
Siden Øresundsbron åbnede, har det frem for alt været danskere, der har 
pakket sine ting og flyttet over på den anden side af Sundet. Flyttemønstret har 
påvirket pendlingen, som steg markant under de år, hvor mange danskere flyt-
tede til Skåne. Antallet af flytninger nåede rekord 2007 og siden 2010 går flest 
flyttelæs fra Skåne til Østdanmark, heraf et stigende antal svenskere.   
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Från Skåne till Östdanmark Från Östdanmark til l Skåne3.172 flytninger 2019

1) Statistiken är baserad på medborgarskap. Sedan 2015 är det möjligt för 
danskar att inneha dubbelt medborgarskap och det sås en ökning i antalet 
danskar som fick svenskt medborgarskap. Statistik för medborgarskaps-
byte finns enbart på nationell nivå och 2019 var det 1356 danskar som fick 
svenskt medborgarskap. Personer med dubbelt medborgarskap räknas 
som svenska i statistiken. Därför kan en del av de svenskar som flyttar 
till Östdanmark alltså vara dansk-svenskar. Ses i stället på födelseland är 
siffran för 2019 att 671 danskfödda flyttade till Skåne och 530 svenskfödda 
flyttade till Danmark.

Kilde: Örestat
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OVERNATNINGER

OVERNATNINGER. Det samlede antal af danske 
overnatninger i Skåne og svenske overnatninger i
Østdanmark* var 16 procent flere i 2019 end i 
2008**. Næsten 1,3 millioner har overnattet på et 
hotel, feriecenter, camping, vandrerhjem eller som-
merhus på den anden side af Øresund. Det er frem 
for alt Skåne som har mærket en forandring med 
markant flere danske turister. 2019 var et rekordår 
med 292 586 danske overnatninger i Skåne, hvilket 
er en stigning med 85 procent sammenlignet med 
2008. Men Region Hovedstaden er den del af regio-
nen som tiltrækker flest Øresundsregionale turister. 
Her var der 779 137 svenske overnatninger i 2019, 
men det er en mindskning set i forhold til 2018, hvor 
der var rekordmange svenske turister i den danske 
hovedstadsregion. Ifølge Øresundsbro Konsortiet står 
fritidstrafikken for en tredjedel af biltrafikken over 
bron. Der er mange som tager en dagstur til den an-
den side af Øresund, eksempelevis for shopping eller 
kulturoplevelse. Desuden er der mere end 10.300 
danskere som ejer et sommerhus i Sverige. 

Kilde: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

ØRESUNDSREGIONAL TURISME
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*Omfatter Region Sjælland og Region Hovedstaden. ** Seneste år med 
svensk tilgængelig statistik. Den svenska statistiken innehåller gästnätter 
på hotell, stugbyar, vandrarhem, och förmedlade lägenheter och stugor 
(SoL). Den danska statistiken innehåller övernattningar på hotell, feriecen-
ter, vandrarhem, camping, marinor och sommarhus. Det är bara hotell och 
feriecenter med mer än 40 sängplatser som inkluderas.

Danskerne har fået øjnene op for Skåne efter 
Øresundsbron, men der er stadig langt flere 
svenske turister i den danske hovedstad
Nabolandet er et stort marked for turismen. Men inden broen var der ikke 
mange danske turister i Skåne. De to seneste år har der været rekord i antallet 
af danske overnatninger i på den svenske side af Øresund. Valutaforskellen spil-
ler en vigtig rolle for den tværregionale turisme, men er ikke den eneste faktor. 

+16%
Udvikling overnatninger 2008-2019:

CORONA STOPPER TURISMEN 
OGSÅ I ØRESUNDSREGIONEN

På grund af coronakrisen er antallet af overnat-
ninger faldet drastisk. I perioden januar-april var 
der 42 procent færre turister i Østdanmark og an-
tallet af svenske overnatninger faldt med 50 pro-
cent. I Skåne er antallet af danske overnatninger 
faldet med 38 procent, mens de i hele Sverige kun 
er faldet med 21 procent i samme periode. 

Trend 2020:

DANSKE OVERNATNINGER I SKÅNE SVENSKE OVERNATNINGER I 
 ØSTDANMARK

Kilde: Danmarks StatistikKilde: SCB/Tillväxtverket
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1,3 mio. overnatninger 2019

Kilde: Danmarks Statistik och SCB/Tillväxtverket
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BEFOLKNING

BEFOLKNING. Samlet set bor der 4,1 millioner 
indbyggere i Øresundsregionen. Siden 2000 er 
antallet vokset med 15,4 procent. Det er frem for 
alt i Skåne at befolkningen er blevet større – 22,6 
procent i perioden 2000-2020, men også Region 
Hovedstaden har oplevet i væsentlig stigning i 
antallet af indbyggere med 14,7 procent i samme 
periode. Ifølge befolkningsprognoserne vil befolk-
ningen fortsætte med at vokse og i 2030 vil der være 
omkring 4,3 millioner indbyggere.
     I 2019 boede der rekordmange svenskere i Øst-
danmark – 10.405 personer. Det er 16 procent flere 
end i 2000. Dog har antallet af svenskfødte på den 
anden side af Øresund ikke forandret sig lige meget 
gennem årene som antallet af danskere i Skåne. I 
2019 boede der 20.229 danskfødte i Skåne, hvilket 
er  39 procent flere end i 2000. Efter at Øresundsbron 
åbnede steg antallet af danskere på den svenske side af 
Øresund hurtigt for at nå toppen i 2010. Siden da er 
antallet af danskfødte i Skåne faldet. 

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

BEFOLKNING I ØRESUNDSREGIONEN

BEFOLKNING 2000 2020
Prognose 

2030
Forandring 
2000-2020

Prognose
2020-2030

Region Hovedstaden 1 609 113 1 846 023 1 948 934 14,7% 5,6%

Region Sjælland 785 751 837 359 855 467 6,6% 2,2%

Region Skåne 1 123 786 1 377 827 1 495 179 22,6% 8,5%

Øresundsregionen 3 518 650 4 061 209 4 299 580 15,4% 5,9%

Stor befolkningstilvækst på begge sider af 
 Øresund, men størst i Skåne
Øresundsregionen har samlet set 4,1 mio. indbyggere. Antallet er steget med 
15,4 procent siden Øresundsbron åbnede i 2000, svarende til cirka en halv mil-
lion indbyggere. Det er frem for alt på den svenske side, at befolkningstilvæks-
ten har været høj. Frem til 2030 forventes befolkningen at stige til 4,3 mio. 

+15,4%
Udvikling befolkning 2000-2019:

FORTSAT STØRST BEFOLK-
NINGSTILVÆKST I SKÅNE
Befolkningstilvæksten fortsætter i 2020, hvor 
Skåne den 31 marts havde fået 1,1 procent flere 
indbyggere end samme tid året inden mens Ho-
vedstaden og Sjælland voksede med henholdsvis 
0,4 og 0,1 procent i samme periode.

Trend 2020:

DANSKERE I SKÅNE OG SVENSKERE I ØSTDANMARK

Kilde: Danmarks Statistik og SCB. 
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4,1 mio. indbyggere 2020

Note: Svenskfödda i Danmark - Personer som är födda i Sverige och inte har en förälder som är dansk medborgare och född i Danmark. Danskfödda i Skåne – 
Personer födda i Danmark, bosatta i Skåne. Källa: Danmarks Statistik och SCB

Kilde: Danmarks Statistik och SCB
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VALUTA

VALUTA. Den svenska kronan är svagare nu än när 
Øresundsbron öppnade. 2019 var den genomsnitt-
liga kursen 141,83 SEK för 100 DKK. Det är 25 
procent högre än 2000 och på nivå med förra re-
kordåret 2009 då svenskarna i genomsnitt fick betala 
142,26 SEK för 100 DKK. Valutakursen har varit i 
svängning under åren. 2000 kostade 100 DKK 113 
SEK. 2001 ökade valutaskillnaden med 10 procent 
för sedan de efterföljande åren ligga runt 125 SEK 
för 100 DKK, men nådde en topp 2009. Sedan föll 
valutaskillnaden igen för att öka markant 2018 och 
2019. Skillnaden i valutakursen har stor betydelse för 
vilken riktning framför allt fritidstrafiken rör sig över 
Öresund. När den svenska kronan försvagas blir det 
billigare för danskar att besöka och handla i Sverige. 
Fritidstrafiken på Øresundsbron ökade främst bland 
danskarna under åren 2009 och 2019 och samtidigt 
slog danska gästnätter i Skåne rekord. Jämförs kurvan 
för danska gästnätter i Skåne med svenska gästnätter i 
Östdanmark är de nästan speglingar av varandra och 
det ses ett starkt samband med valutakursen. Dock 
var det 2018, till trots för en växande valutaskillnad, 
rekordmånga svenska turister i Östdanmark, men 
2019 föll antalet med nästan 6 procent. 

Valutakursen har även betydelse för personer bo-
satta i Sverige som gör en valutavinst när de arbetar 
i Danmark.

Valutaforskellen er vokset og er nu rekordstor
Forskellen mellem den danske og svenske krone påvirker bevægelsesmønst-
rene over Øresund. Siden Øresundsbron åbnede, har den danske krone været 
stærkere end den svenske, men kursen har svinget markant med en top i 2009 
og igen nu i 2020. Det har lokket danskerne til Skåne. 

+25%
Udvikling valutaforskel 2000-2019:

VALUTAFORSKEL MELLEM DKK 
OG SEK FORTSAT STOR
Valutaskillnaden mellan danska och svenska 
kronan ligger fortsatt på en hög nivå under 2020. 
Under mars och april har genomsnittskursen 
varit över 145 SEK för 100 DKK medan den i maj 
månad var 142,26 SEK för 100 DKK.

Trend 2020:

VALUTAKURS SEK/DKK

Kilde: Riksbanken. Anger DKK för 100 SEK
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141,83 SEK för 100 DKK*

Kilde: Sveriges Riksbank *genomsnittskursen för 2019

BRP. Den ekonomiska tillväxten i Öresundsre-
gionen har tagit fart sedan Öresundsbron invig-
des och ett mål med det politiska samarbetet i 
dansk-svenska Greater Copenhagen Committee 
är att bättre nyttja den gemensamma arbetsmark-
nadsregionen över Öresund för att nå en högre 
tillväxt, i nivå med t.ex. närliggande regioner 
som Stockholm. Där är man ännu inte framgår 
det av nedanstående tabell över utvecklingen av 
bruttoregionalprodukten för de större danska och 
svenska regionerna. Notera dock att SCB gjort 
en översyn av de svenska nationalräkenskaperna 
för 2016-2019 och därför går de senaste talen för 

den regionala utvecklingen från 2018 inte helt att 
jämföra med tidigare år. Danmark men även Skåne 
drabbades hårt av finanskrisen vilket gått ut över 
tillväxten. Lyfter vi blicken från statistiken och tit-
tar på Köpenhamn och Malmö räcker det med att 
jämföra bilder från 1990-talet med nytagna bilder 
för att se hur de tidigare ganska fattiga industri-
städerna förvandlats till moderna kunskapsstäder 
med nya företag, nya stadsdelar och en växande 
befolkning. OECD har i tidigare regionala analy-
ser pekat på att det finns en outnyttjad potential 
i samarbetet över Öresund som kan bidra till en 
ökad tillväxt.

* De svenska siffrorna för 2018 är inte jämförbara med åren innan 2016, då SCB gjort en allmän översyn av nationalräkenskaperna och hittills bara 
reviderat talen mellan 2016 och 2018. Uppgifterna för 2018 är preliminära.
De svenska förändringssiffrorna bygger på BNP per capita i rörliga priser, som sedan KPI-justerats med 2010 som basår.
Svenska värden anges i SEK, danska i DKK.
Källa: Danmarks Statistik och SCB

BRUTTOREGIONPRODUKT PER CAPITA

BRP/capita 2018, 
löpande priser, t.kr

Förändring BRP/ca-
pita 2000-2008 fasta 

priser, t.kr

Förändring BRP/
capita 2000-2015 
fasta priser, t.kr

Förändring BRP/
capita 2000-2018, 
fasta priser, t.kr

Danmark (BNP) 388 8% 8% 14%

Region Hovedstaden 498 12% 18% 26%

Region Sjælland 267 1% 2% 4%

Sverige (BNP) 475 19% 33% *

Stockholms län 647 16% 34% *

Skåne län 409 15% 27% *

Västra Götalands län 487 19% 35% *
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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 flyttar över 
Öresund, 6 422 personer. 
Merparten från Danmark 
till Skåne.

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

2010. Flyttströmmen vänder så att 
det är fler som flyttar från Skåne till 
Østdanmark än åt andra  hållet.

2009. Lägst antal 
svenska turister  
i Østdanmark.

2015. Flest tåg-
passagerare över 
Øresund, 12,3 mio.

2016. Stort fall i tågresandet 
över Öresund, -6,4%.

2020. Antal invånare  
i Öresundsregionen.

2014. Störst fall i 
antal flyttade på ett 
år, -18,2%.

2008. Flest pendler 
over Øresund*, 
25.689.

2008. Lägst arbets-
löshet i Danmark.

142,26
2020. Valutakursskillnad SEK 
för 100 DKK under maj 2020.

2000. Antal svenska 
turister i Østdanmark.

1,1 mio.

2000. Antal invånare 
i Öresundsregionen.

3,5 mio.

726.542
2019. Flest danska 
turister i Skåne.

292.586

4,1 mio.

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

2017. Id-
kontrollen 
slopas.

2019. Ökning i antalet 
sålda pendlarkort över 
Öresund 2019 jämfört 
med 2018. Efter 2015 finns 
det inte någon officiell 
statistik över pendlingen, 
men Skånetrafikens för-
säljningssiffror kan ge en 
indikation på utvecklingen 
sedan dess.

5,7%

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.

9,1 mio.
fordon 2019

18.582  
personer 2015

3.172 
personer 2019

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

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

TRAFIK

PENDLING

FLYTTNING

2020. Danmark 
stänger tillfälligt 
gränsen den 14 
mars för att minska 
smittspridning av 
covid-19. Undantag 
görs bl.a. för 
gränspendlare. Fler 
undantags görs ef-
terhand och 27 juni 
införs bl.a. gräns-
regionala regler för 
Skåne, Halland och 
Blekinge.

2018. Nästan 
lika många 
danskar och 
svenskar flyttar 
från Skåne till 
Östdanmark.

2020. -36% färre 
fordon på Öre-
sundsbron under 
perioden jan-maj 
jämfört med sam-
ma period 2019. 

2020. -42% lagre 
pendlarkortsför-
säljning till Öre-
sundståget under 
perioden jan-maj 
jämfört med sam-
ma period 2019. 

2019. Danmark 
inför tillfällig inre 
gränskontroll

2016. Statistiksamarbetet 
mellan Danmark och Sverige 
upphör på grund av olikheter 
inom offentlighetsprincipen. 
Det innebär att det inte finns 
någon helårsstatistik för Öre-
sundspendlingen efter 2015. 
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• Øresundsbron fylder 20 år den 1 juli.
• Coronapandemien får den danske regering til 
at midlertidigt lukke grænsen den 14. marts, med 
undtagelse for Øresundspendlere, danske stats-
borgere, bosatte i Danmark og senere også for 
bland andet kærester og visse familiemedlemmer, 
forretningsrejsende med nødvendige møder samt 
gennemrejsende på vej til andre lande. Den 27. juni 
indfører Danmark en ny grænseordning baseret på 
aktuel smittespredning i forskellige regioner, hvor 
Skåne, Blekinge og Halland bliver klassificeret som 
grænseregioner med specielle vilkår. Eftersom 
smittespredningen der fortsat er for høj for at blive 
defineret som en åben region, så skal rejsende fra 
de tre grænseregioner at de skal kunne opvise en 
negativ covid-19 test som er højst 72 timer gammel, 
for at komme ind i Danmark. Som tideligere bliver 
bl.a. Øresundspendlere, forretningsrejsende, kæres-
ter og transitrejsende lukket ind uden krav på test. 
Sverige har fortsat grænsen åben for rejsende fra EU 
og EES-området, hvorfor mange danskere fortsætter 
med at rejse til Sverige. 
• Det dansk-svenske politiske samarbejde The 
Greater Copenhagen Committee præsenterer et 
arbejdsmarkedscharter med forslag til forskelli-
ge tiltag med formål at skabe et mere integreret 
arbejdsmarked over Øresund. Beregninger viser at 
et fuldt integraret arbejdsmarked i Greater Copen-
hagen skulle bidrage med en BNP-effekt på omkring 
1,5 - 2,9 mia. DKK pr. år. Samtidigt starter arbejdet 
med et grøn charter. 

2019
• En ny dansk lov ”Lov om erhvervsfremme” træder 
i kraft i januar med formålet at øge effektiviteten i 

det danske erhvervsfremmende arbejde. Den nye 
lov indebærer samtidigt at de danske regioner ikke 
længere må arbejde med erhvervslivsudvikling og 
turisme. I september meddeler den danske regering 
at tillempningen af erhvervsfremmeloven ændres når 
det gælder grænseregionale samarbejder. De danske 
regioner må igen have formandsskabet i Greater 
Copenhaggen Committee. 
• The Greater Copenhagen & Skåne Committee, GCSC 
skifter navn til Greater Copenhagen Committee som 
følge af at Region Halland er blevet medlem. Dialog 
føres med Region Blekinge om et medlemskab i Greater 
Copenhagen Committee.
• Efteråret 2019 åbner Cityringen i København med 17 
nye metrostationer. Året efter planlægges afgreningen 
til Nordhavn at være færdig og i 2024 en Sydhavnslinje. 
• SJ vinder udbuddet om driften af Øresundstog på den 
svenske side fra december 2020 og på den danske fra 
slutningen af 2021. 
• Februar 2019 gives der tysk myndighedsgodkendelse 
til byggeriet af Femern Bælt-tunnelen.

2018
• Region Halland godkendes som medlem i The Grea-
ter Copenhagen & Skåne Committee fra og med 2019, 
som derfor ændrer navn til Greater Copenhagen Com-
mittee. Dermed udvides det dansk-svenske Greater 
Copenhagen-samarbejdes geografi til at omfatte fire 
regioner og 85 kommuner med en samlet befolkning 
på godt 4,3 millioner indbyggere, hvilket kan sammen-
lignes med de 4,1 millioner i Øresundsregionen.
• En aftale fra august mellem Transportministeriet og 
Region Skåne indebærer at ansvaret for udbuddet for 
Øresundstogstrafikken lægges over på Skånetrafiken.
• I marts præsenterede OECD et studie af den 
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FREMTID
• Efter 20 år med Øresundsbron er der planer om 
yderligere en fast forbindelse over Øresund. En 
Øresundsmetro mellem Malmø og København og en 
fast forbindelse for bil og tog mellem Helsingborg og 
Helsingør, er to forslag som man er politisk enige om 
at prioritere i The Greater Copenhagen Committees 
trafikcharter. Der er en udredning i gang om både 
Øresundsmetroen og en fast HH-forbindelse. Begge 
ventes at være klar i slutningen af 2020. Der findes 
også et alternativt forslag, Europasporet, som er en 
tunnel for person- og godstog Landskrona – Nord-
havn med tunnel videre under København.  Samtidig 
er der en udredning i gang om en fast Kattegat-for-
bindelse for bil og tog, som ville mindske rejsetiden 
med tog mellem København og Århus til cirka en 
time. Udredningen forventes at være klar i 2021.
• 2030: Skånetrafiken planlægger at genoptage den 
direkte togtrafik København-Malmø-Ystad med nye tog. 
• 2029: Femern Bælt-tunnelen for bil og tog mellem 
Danmark og Tyskland forventes at stå færdig. 
Rejsetiden med tog mellem København og Hamburg 

forventes at mindske til 2,5 time.
• 2023: Materialeforskningsanlægget European 
Spallation Source ERIC (ESS) forventes at tage forsk-
ningsanlægget i Lund i drift med et datacenter som 
er under opbygning på Cobis i København.
• 2022: Forventes Skånetrafikkens nye pendel-
togssystem over Øresund at blive taget i drift på 
strækningen Helsingborg-Lund-Malmø-København 
og som kan komplettere trafikken med Øresunds-
tog. Samtidig overtager det svenske togselskab, SJ, 
driften af den danske trafik med Øresundstog som 
dermed ophører med at køre på Kystbanen og i stedet 
for får slutstation på Østerport. 
• 2021: Anlægsarbejdet ved Femern Bælt-forbindel-
sen starter.   

2020
• I december overtager det statslige svenske tog-
selskab driften af den svenske del af trafikken med 
Øresundstog. 

TIDSLINJE:
Udviklingen i Øresundsregionen
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Sedan Danmark den 14 mars 2020 tillfälligt stängde gränsen 
infördes en gränskontroll på Pepparholm av resande med bil 
över Öresundsbron. Pendlare släpps fortsatt igenom.
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Den 6 november 2014 talar Danmarks dåvareande inrikesmi-
nister Morten Østergaard (R) inför danska och svenska politiker. 
Budskapet: Skåne välkomnas  i Greater Copenhagensamarbetet.

Øresundsbron fylder 20 år i en tid med en delvis lukket grænse og kraftigt 
mindsket trafik over broen. I løbet af de tyve år er organisationer blevet 
startet og nedlagt, politiske samarbejder er vokset frem, planer om place-
ring af et europæisk forskningsanlæg er faldet på plads, metrostationer og 
citytunnel er åbnet, og trafikken er steget og faldet. Her er en kronologisk 
tidslinje over de vigtigste begivenheder i Øresundsregionens historie.
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såkaldte megaregion Västra Skandinavien og opford-
rede da til en udbygning af jernvejsnettet mellem 
Oslo og Malmø.
 

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 slutningen af året passerer Øresundsregionen fire 
millioner indbyggere.
• ID-kontrol ved Øresund ophører i maj 2017 hvilket 
bringer rejsetiden for togrejsende nærmere normal-
niveau. 
• Danmark og Sverige bliver i juni enige om at 
påbegynde en strategisk statslig analyse af en 
fast HH-forbindelse som et Interreg-projekt. Med 
initiativet følger et fælles trafikprognosearbejde. 
Prioriteringen Helsingborg-Helsingør findes også 
i regionens fælles trafikversion, Trafikcharter, fra 
oktober 2016.

2016
• Det dansk-svenske politiske samarbeje Öresunds-
komiteen omdannes til The Greater Copenhagen and 
Skåne Committee. Ud over navneskiftet så omfatter 
det nu alle 79 kommuner og tre regioner i Øre-
sundsregionen. Samtidigt ændres vedtægterne så 
fokus bliver mere på international markedsføring og 
tiltrækning af udenlandske investeringer og talenter. 
• Sverige beslutter at komplettere grænsekontrollen 
på svensk grund med et krav om transportøransvar. 
Det indebærer at der indføres ID-kontrol på færger, 
bussar og Øresundstog inden de kører fra Danmark 
til Sverige. Rejsetiden for Øresundspendlerne med 
tog forlænges yderligere. 
• Den tyske transportminister Alexander Dobrindt 
(CSU) bekræfter sammen med den danske trans-

port- og bygningsminister Hans Christan Schmidt (V) 
deres fælles opbakning til en fast Femern Bælt-for-
bindelse. 
• Forskningsanlægget Max IV i Lund indvies. 
Danmark investerer i anlægget gennem konsortiet 
DanMAX.

2015
• Medicon Valley Alliance fornyer sin strategi og fokuserer 
mere på netværksarbejde og projekter.
• European Spallation Source, ESS, bliver Skandinaviens 
første ERIC, et europæisk konsortium med Sverige og 
Danmark som værtslande. 
• Sverige indfører som konsekvens af det store 
antal flygtninge midlertidig grænsekontrol mellem 
Danmark og Sverige. En sideeffekt heraf er, at de 
danske og svenske Øresundspendlere, frem for alt 
de som rejser med tog, får længere rejsetider mel-
lem hjem og arbejde. 
• Øresundsregionen har nu over 3,9 millioner indbyggere.

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

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

2012
• Resterne af Øresundsuniversitetet og Øresund Sci-
ence Region: Øresund University Network nedlægges. 
• Metrosamarbejdet mellem København og Malmø 
begynder med målet om at bygge en metro over Øre-
sund, Øresundsmetroen

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.
• Portalen Øresundddirekt Business åbner med infor-
mation til virksomheder

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 tætte-
re 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 underskrives af de to landes transportministre, 
Carina 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 
Femern bælt.  
• 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.
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Danmarks och Sveriges chefsförhandlare för European 
Spallation Source (ESS) med forskningsministrarna vid 
första spadtaget inför bygget av ESS utanför Lund, 2014.

Delar av det dansk-svenska politiska samarbetet Greater 
Copenhagen Committees styrelse vid dess toppmöte i Sørup 
Herregaard, Ringsted på Sjælland, 2018.

Katrin Stjärnfeldt-Jammeh (S), Frank Jensen (S) och Ilmar 
Reepalu (S) vid invigningen av en ny terminal i Malmö för 
städernas hamnbolag Copenhagen Malmö Port, CMP, 2011.

I maj 2014 presenterade Helsingborgs kommunstyrelses 
ordförande Peter Danielsson (M) och Helsingörs borgmästa-
re Benedikte Kiær (K) planerna på en gemensam planstra-
tegi som senare beslutades av de båda städerna under 
namnet “En gränslös region”.
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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.
• Finansieringen af Øresunddirekt går fra at udeluk-
kende være den danske og svenske stat til at finansie-
res af flere aktører, myndigheder og regioner.

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 informa-
tionscenter som giver information omkring arbejds-
markeds-, 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. 
• Regeringsrapporten “Øresund – en region bliver 
til” præsenteres i forbindelse med, at Sveriges og 
Danmarks regeringer blandt andet tilkendegiver, 
at de vil gennemføre en fælles informationsindsats 
i Øresundsregionen, og en bilateral styregruppe på 
departementchefniveau nedsættes.

• Sveriges udenrigsministerium opretter et særligt 
Øresundsråd med regionale og nationale aktører, og 
det danske Statens Information laver en udredning, 
som beskriver, hvordan en fælles informationstjenes-
te i Øresundsregionen kan se ud.

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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Den moderna Öresundsregionen är betydligt 
äldre än Öresundsbron. Redan 1819 började 
den tidens moderna infrastruktur, hjulångaren, 
att frakta människor mellan Köpenhamn och 
Malmö och inom något årtionde fanns fasta 
turlistor. 1836 inledes trafiken med ångfartyg 
mellan Helsingborg och Helsingör. Efterfrågan 
på persontransporter ökade under andra halv-
an av 1800-talet när flyttningen över Öresund 
var hög. Mellan 1861 och 1910 flyttade 81 575 
svenskar till Danmark enligt statistik från 
Emigranternes hus. Och mellan 1871 och 1910 
flyttade mer än 43 000 danskar till Sverige. 

1965 togs nästa stora steg i utvecklingen i 
och med trafiken med flygbåtar/bärplansbåtar 
som förkortade restiden så att det blev möljigt 
att arbetspendla. Senare tillkom svävare och 
helikoptrar som kopplade Köpenhamns flyg-
plats i Kastrup till Malmö och Helsingborg.

När Öresundsbron invigdes den 1 juli 2000 
ökade kapaciteten kraftigt samtidigt som 
trafiken blev mera robust och inte lika väder-
beroende.

Under jubileumsåret 2020 pågår utredningar 
om var nästa fasta förbindelse över Öresund 
ska byggas. I höst presenteras såväl Malmö 
och Köpenhamns fjärde utredningsetapp om 
en Øresundsmetro mellan städerna som den 
statliga dansk-svenska strategiska analysen 
av en fast förbindelse för bil och persontåg 
mellan Helsingborg och Helsingör.

DEN MODERNA ÖRESUNDS-
REGIONEN ÄR DRYGT 200 ÅR
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Øresundsbron har blivit en välkänd siluette vid horisonten 
för Malmöborna, här fotograferad från Malmö Live.

Köpenhamns flygplats i Kastrup fick genom Öresundsbron 
direkt tågtrafik inte bara till övriga danska storstäder utan 
även till flera skånska städer samt till Stockholm, Göteborg, 
Kalmar och Karlskrona.

Informationstjänsten Øresunddirekt är uppdelade i en 
självständig webbredaktion i Köpenhamn samt ett informa-
tionscenter i Malmö med flera samverkande myndigheter.

Under det nya namnet Forsea skedde 2018 en miljösatsning 
genom att två av färjorna som trafikerar Helsingborg-Helsingör 
byggdes om till elddrift med batterier som snabbladdas i hamn.

När Sverige införde tillfälliga inre gränskontroller i slutet 
av 2015 innebar det att resenärer från Danmark sedan dess 
möts av stora staket och gränspolis när de kliver av tåget vid 
stationen i Hyllie.

Flera städer i södra Sverige, här Lund, har genom Öre-
sundsbron fått direkt tågtrafik till Köpenhamn och den 
internationella flygplatsen i Kastrup.
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BILAG - OM RAPPORTEN

Med anledning av Øresundsbrons 20 års jubileum har 
Øresundsinstituttet samlat fakta för att ge en aktuell 
lägesbild av hur regionen utvecklats och rörelse-
strömmarna över Öresund har förändrats sedan bron 
öppnade. Rapportens fokus är att övergripande beskriva  
den viktigaste utvecklingen under de första 20 åren med 
Øresundsbron, härunder utvecklingen av det tvärregio-
nala samarbetet och siffror för de tvärgående rörelse-
strömmarna trafik, pendling, flyttning och gästnätter. 

I rapporten används statistik för att beskriva utvecklingen 
2000-2020. Där det är möjligt används statistik för hela 
perioden 2000-2019 och senaste tillgängliga siffror för 
2020. Fokus är på de faktorer som visar hur rörelse-
mönstren ser ut över Öresund, dvs trafiken på Öresunds-
bron och färjorna mellan Helsingborg och Helsingör, tå-
gen över Öresundsbron, antal personer som flyttat mellan 
Skåne och Östdanmark (Region Huvudstaden och Region 
Själland) i både riktningarna, antal svenskfödda bosatta i 
Östdanmark och antal danskfödda bosatta i Skåne, antal 
personer som har en inkomst på andra sidan Öresund 
samt antal danska gästnätter i Skåne och svenska 
gästnätter i Östdanmark. Därutöver beskrivs befolknings-
utvecklingen och valutakursutvecklingen kort. Angående 
pendlingen så finns det inte officiell statistik för senare år 
än 2015 eftersom dataöverlämningen mellan danska och 
svenska statistikbyråer under sista åren har pausats. För 
att beskriva trendutvecklingen förarbetspendlingen över 
Öresund används försäljningsstatistik från Skånetrafiken 
samt trafiksiffror för bilpendlingen från Øresundsbron 
Konsortiet samt pendlarresor från ForSea. 

Rapportens syfte är även att ge en övergripande bild över 
hur samarbetet har utvecklats under de 20 åren med den 
fasta förbindelsen över Öresund. Därför ges exempel på 
vilka samarbetsorganisationer som startas, stängts ner 
och utvecklats under åren före och efter Øresundsbron 
öppnade. Denna sammanfattningen bygger på Øre-
sundsinstituttets mångåriga bevakning av utvecklingen 
i samarbetet över Öresund, egna producerade analyser, 
nyheter och fakta från News Øresund samt från Øre-
sundsinstituttets tidigare tidskrift Job & Magt, nyheter 
och fakta från de nämnda organisationerna samt annan 
övergripande desk research. 

DATAKÄLLOR: 
• Danmarks Statistik
• Statistiska Centralbyrån, SCB
• Örestat

• Øresundsbro Konsortiet
• ForSea
• Københavns Lufthavne A/S
• Skånetrafiken
• Sveriges Riksbank 

ANALYSER FRÅN ØRESUNDSINSTITUTTET SOM 
 ANVÄNTS TILL DENNA RAPPORT: 
• Flyttmönster över Öresund (2020)
• State of Medicon Valley (2019) (rapportserie för 

 Medicon Valley Alliance som gjorts varje år sedan 2016)
• State of the Region – samarbetet över Öresund (2019) 

(egen rapportserie som gjorts varje år sedan 2016)
• Mentala gränshinder i Öresund – Danska och svenska 

företagares syn på hinder och möjligheter vid arbete 
över gränsen (2019) (rapport gjort på uppdrag av 
Öresunddirekt)

• Styrelserapport – Analys av styrelser och företags-
ledningar i danskt och svenskt näringsliv (2019)  
(rapport gjort i samarbete med Öresundsadvokater

• Real Estate – Svenska fastighetsinvesteringar i 
 Danmark (2017) 

• Huvudkontor och specialistkontor till Malmö  
– Öresundsbron och närhet till storflygplats skapar nya 
jobb (2017)

• ID- og grænsekontroller i Norden – effekter af id- og 
grænsekontroller i Norden (2016) (rapportserie för 
Nordiska ministerrådet) 

• Ny vardag för pendlarna över Öresund – konsekven-
ser av införandet av ID- och gränskontroller mellan 
 Danmark och Sverige del 1 (2016)

Alla rapporter finns att läsa på vår hemsida: 
www.oresundsinstituttet.org/analys/ 

Om rapporten

State of the Region - samarbetet över Öresund

Ny analys och nätverksmöte den 7 oktober 2020

Øresundsinstituttet publicerar den 7 oktober den årliga analysen State of the 
Region - om samarbetet över Öresund. Rapporten lanseras på ett möte på 
Sveriges Ambassad i Köpenhamn. Värd för mötet är Sveriges nya ambassadör 
Charlotte Wrangberg, som tilträder sin tjänst i september.

För femte året i rad kartlägger Øresundsinstituttet samarbetet över 
Öresund. Det är en aktuell lägesbeskrivning av regionen som lyfter fram 
samarbetets viktigaste aktörer och nyckelpersoner och beskriver förän-
dringar och händelser under det senaste året som ju varit ett särskilt år 
på grund av coronakrisen. I anledning av Öresundsbrons 20-årsjubileum 
kommer vi även att göra några tillbakablickar i ett längre perspektiv. 
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ØRESUNDSINSTITUTTET er et uafhængigt dansk-svensk videncenter 
som gennem analyser, fakta, netværksmøder og det regionale nyhedbureau News Øresund bidrager til 
et øget kendskab om udviklingen i regionen. Virksomheden drives uden overskud og med finansiering 
fra mere end 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, universitet og det private erhvervsliv.
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Beslutning:
23. marts 1991 underskrev Danmark og Sverige aftalen om 
at bygge en fast forbindelse over Øresund.

Indvielse:
1. juli 2000.

Længde:
Den faste forbindelse over Øresund består af en bro og 
en tunnel, der passerer under Drogden-renden, samt en 
kunstig ø, Peberholm, der forbinder broen og tunnellen. 
Forbindelsen er sammenlagt 16 km lang, hvoraf tunnelen 
og øen Peberholm begge er omkring 4 km lange.

Pris:
Øresundsforbindelsen kostede totalt 30,1 milliarder dans-
ke kroner (beregnet ud fra priserne i år 2000)
– heraf kyst til kyst 19,6 milliarder danske kroner
– heraf landanlæg 10,5 milliarder danske kroner

Ejere:
Øresundsforbindelsen er bygget og ejes af Øresundsbro 
Konsortiet, der ejes af den svenske og danske stat gennem 
virksomhederne Svedab AB og A/s Øresund (datterselskab 
til statslige Sund & Bælt Holding). Øresundsbro Konsortiet 
står for driften af vejforbindelsen og forvalter jernbanefor-
bindelsen.

Beslutning: https://www.oresundsbron.com/sv/info/ore-
sundsbrons-historik

Pris: https://www.oresundsinstituttet.org/fakta-sa-myck-
et-kostade-oresundsbron-och-citytunneln

FAKTA OM ØRESUNDSFORBINDELSEN

https://www.oresundsbron.com/sv/info/oresundsbrons-historik
https://www.oresundsbron.com/sv/info/oresundsbrons-historik
https://www.oresundsinstituttet.org/fakta-sa-mycket-kostade-oresundsbron-och-citytunneln
https://www.oresundsinstituttet.org/fakta-sa-mycket-kostade-oresundsbron-och-citytunneln


NY BOG: CHECKPOINT 2020  
- Mennesker, grænser og visioner i Øresundsbrons tid

MERE INFORMATION:

www.oresundsinstituttet.org

KONFERENCE 23. OKTOBER 
Öresund 2040: framtidens rörelser
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