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FORORD
Ny dynamik i Øresundsregionen / Greater Copenhagen

2021 har budt på store kontraster i Øresundsregionen. Efter et hårdt forår under coronapan-
demiens andet år med delvis lukkede grænser og delvis nedlukkede samfund, har Danmark 
og Sverige åbnet op igen. Nu efter sommeren ses en ny energi i samarbejdet på tværs af 
Øresund nu. En nystart forklares delvis af en voksende dansk arbejdskraftsmangel, som 
sætter fokus på muligheder med at rekruttere arbejdskraft over Øresund. 

Men også under pandemien har Øresundsregionen vist en stor robusthed. Grænsen mellem 
Danmark og Sverige gik aldrig at lukke helt og listen over undtagelser voksede sig længere 
og længere. Landene er tæt sammenflettede med hinanden. Udover Øresundspendlernes 
betydning på det fælles arbejdsmarked, blev også transittrafikken gennem Skåne for Born-
holms 40.000 indbyggere synlig. At danske sommerhusejere har 10.200 fritidshuse i Sverige 
blev også tydeligt ligesom de 2.000 personer, som har en kærlighedsrelation på tværs af 
Øresund og som engagerede sig i en egen Facebookgruppe. Og godstrafikken fortsatte næs-
ten uforandret med at køre over Øresund. Det handler både om internationale transporter, 
men også om at Sverige og Danmark er vigtige handelspartnere for hinanden. 

Nu efter sommaren har stämningen och utvecklingen i vår gränsregion tydligt vänt och nu 
diskuteras återigen gränsregionens möjligheter.
     Trafiken över Öresund och på Köpenhamns flygplats i Kastrup ökar igen – även om trafi-
ken ännu inte nått upp till nivåerna före pandemin. 
     I Danmark tilltar bristen på arbetskraft vilket sätter fokus på pendlingen över Öresund. Köpen-
hamn och Malmö fördjupar nu samarbetet inom arbetsmarknadsområdet och avsätter personal 
för gemensamt arbete samt arrangerar i slutet av oktober en dansk-svensk jobbmässa i Malmö.       
     Även på nationell nivå i Danmark har man fått upp ögonen för potentialen i den gränsregi-
onala arbetsmarknaden över Öresund. Den 6 oktober tecknades ett nytt trepartsavtal mellan 
den danska regeringen, arbetsmarknadens parter och Kommunernes Landsforening. I avtalet 
finns avsatt fyra miljoner danska kronor till att under 2022 och 2023 utveckla samarbetet i 
Öresundsregionen med fokus på rekrytering av arbetslösa i Sydsverige till jobb i Danmark. 
     Det nationella perspektivet lyftes även i början av september vid ett möte i Köpenhamn 
mellan de danska och svenska nordiska samarbetsministrarna som utlovade en satsning på 
en gemensam task force med målet att hantera gränsfrågorna bättre vid kommande kriser. 
En säkrad svensk transittrafik till Köpenhamns flygplats i Kastrup och dansk transittrafik 
genom Skåne på väg till eller från Bornholm var två konkreta frågor som togs upp.
     Även det nordiska perspektivet har fått förnyad kraft inte minst genom att danska nä-
ringslivsaktörer som A.P. Møller Fonden och Novo Nordisk Fondens initiativ BioInnovation 
Institute gör nya nordiska satsningar.

Malmø, 12. oktober 2021

Johan Wessman
adm. direktør Øresundsinstituttet
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TRAFIKEN ÖKAR IGEN. Nu i efteråret 
2021 nærmer trafikken sig normalniveau 
rapporterer både Øresundsbron og rederiet 
ForSea, som sejler mellem Helsingborg og 
Helsingør. » Läs mer på sidan 13.

49 personer har 
mindst to poster i en 
tværregional orga-
nisation og er derfor 
en del af netværket 
over Øresund. 
» Läs mer på 
 sidorna 38-49.

DANSK FOND SATSAR PÅ NORDISK
SAMHÖRIGHET.

POLITISK ÅTERSTART
Under året har det politiska samarbetet mellan 
de nordiska länderna fått en del kritik. Nationel-
la restriktioner och gränsstängningar har gjort 
det svårt för invånarna i gränsregionerna. Men 
problemen som uppstått har också synliggjort 
möjligheter vid en sammanhängande region. 
De regionala politikerna i Greater Copenhagen 
verkar ha utnyttjat detta och i samband med 
återstarten av samhällena ses ett nytt fokus på 
Öresundsregionen. Gemensam jobbmässa, na-
tionell dansk satsning på rekrytering av svenskar 
och en dansk-svensk task force är några av de 
initiativ som kommit under hösten.
» Läs om det politiska samarbetet på sidorna 
20-23.

TIDSPERSPEKTIVET PÅ FLYGPLATSEN 
ÄNDRADES FRÅN ÅR TILL VECKOR.
Intervju med vd Thomas Woldbye som berättar om 
det stålbad som coronakrisen varit för flygplatsen.  
» Läs intervju på  sidorna 18-19.̊ 

49 
TREPARTSAVTAL. 
I ett nytt avtal på den 
danska arbetsmarkna-
den satsas på ett utökat 
samarbete över Öresund 
för att lindra bristen på 
arbetskraft i Danmark. 
Under 2022 och 2023 
avsätt sammanlagt 
fyra miljoner danska 
kronor till rekrytering 
av svenska arbetslösa 
till branscher i Danmark 
med brist på arbetskraft.  
» Läs sida 15.̊ 

KRISTÄNK
Tre utredningar om det nordiska kris-
samarbete presenteras i november.  
» Läs sid 23.

 
VAL I DANMARK DEN 16 NOVEMBER
Sophie Hæstorp Andersen (S) ställer upp som kandidat till över-
borgmästare i Köpenhamns kommun. hon vill att Köpenhamn 
ska bidra till att stärka Greater Copenhagen-samarbetet inom 
grön omställning, turism, näringslivsfrämjande och arbetsmark-
nad. » Läs tema om politik på sidorna 28-37.

I det nya programförslag för 
Interreg ÖKS föreslås det  bl 
a att medfinansieringen från 
EU ska vara 60 procent istäl-
let för 50 procent som i det
nuvarande programmet.
» Läs på sidorna 26-27.

– Det har blivit så att det i min 
verktygslåda finns många dans-
ka upphovspersoner.  
» Läs intervjun på sidorna 56-57.

KULTUR
Samproduktioner, utveck-
lingsprojekt, kunskapsutbyte 
eller nätverksbyggande. Inom 
kultursektorn finns det mycket 
samarbete mellan danska och 
svenska aktörer. » Läs tema om 
kultur på sidorna 50-57.

DANS

60 %

INFRASTRUKTUR 
Huvudbangården i Köpenhamn 
ska byggas om och kan bli ny 
slutstation för Öresundstågen 
från Sverige samtidigt som 
tågstationen vid Köpenhamns 
flygplats ska byggas ut och få ett 
vändspår för tåg från Sverige. 
» Läs på sidorna 58-61.

GREATER COPENHAGENS 
GRØNNE CHARTER
I oktober sidste år vedtog den politiske sam-
arbejdsorganisation Greater Copenhagen et 
charter for grøn omstilling og vækst, Greater 
Copenhagen Green. I januar blev Nicolai Juel 
Vædele ansat til at drive implementeringen af 
Copenhagen Green. Nu er to af tiltagene godt i 
gang og to bliver igangsat i løbet af efteråret. 
» Läs mer på sidorna 24-25.

EN DANSK-SVENSK TASK FORCE 
SKAL SE PÅ GREATER COPENHA-
GEN. Bättre koordinering mellan ländernas 
krishantering, säkra transittrafiken från 
Sverige till Köpenhamns flygplats och från 
Danmark till Bornholm, samt ett löfte om att se 
över förutsättningarna för den gemensamma 
arbetsmarknaden, inklusive Öresundsavtalet. 
Det är några av de punkter som blev resultatet 
av Greater Copenhagens ministermöte den 1 
september. » Läs intervju på sidorna 22-23.

Anna Hallberg Flemming Møller Mortensen

Mira Helenius 
Martinsson
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Mads Lebech

Thomas Woldbye.

Nicolai 
Juel Vædele.

Sophie Hæstorp 
Andersen.

A.P. Møller Fonden arrangerade ett möte i 
Mærsk Tårnet på Köpenhamns universitet i 
augusti för att öka antalet ansökningar om 
projekt som kan stärka den nordiska sam-
hörighet. När ansökningsfristen hade löpt ut 
kunde fonden räkna samman 111 ansökningar.
     – Jag ser det som ett stort antal ansök-
ningar om man betraktar att det alltid har va-
rit möjligt att ansöka om nordiska projekt hos 
fonden. Vi visste inte vad vi skulle förvänta 
oss när vi gick ut med vår temautlysning med 
fokus på nordisk samhörighet, säger Mads 
Lebech.. » Läs intervju på sidorna 10-11.
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I KORTE TRÆK
2021 er et kontrastfyldt år. Fra krise til genstart. Fra delvis nedlukning af sam-
fundet og delvis lukkede grænser til genåbning og arbejdskraftsmangel. Fra 
hævede stemmer om manglende samarbejde til nystart og nye indsatser på 
sammenhængskraft og samarbejde over grænserne: Blandt andet en dansk-
svensk task force for Greater Copenhagen, undersøgelser af nordisk krise-
samarbejde, danske penge til rekruttering af svenske arbejdsløse og en dansk 
fond som opfordrer til at søge penge til projekter om nordisk samhørighed.
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 Coronakrisen har været udfordrende for det nord-
iske samarbejde. Forskellige restriktioner og delvise 
grænselukninger resulterede i nye grænsehindringer 
og stemningen mellem nabolandene har til tider 
været noget anstrengt. Nu er tre undersøgelser af 
det nordiske krisesamarbejde er i gang. Nordisk 
Ministerråds sekretariat har lavet en kortlægning af 
samarbejdet under coronapandemien og samtidig 
er den tidligere direktør for Nordisk Råd, Jan-Erik 
Enestam, i gang med at analysere forløbet og opstille 
anbefalinger til krisesamarbejdet fremover. Også 
Nordisk Råd gennemfører en undersøgelse af det 
nordiske samarbejde under pandemien. Rapporterne 
skal præsenteres i november. 

Krisen har synliggjort behovet for at have en 
fungerende struktur for samarbejde, men ikke kun i 
krisetider. Situationen under coronapandemien har 
også vist hvor mange som benytter grænseregionen 
og dermed også kastet lys på de muligheder, den 
rummer. Og det giver et nyt fokus. Den 1. septem-
ber samlede Greater Copenhagen den danske og 
svenske minister for nordisk samarbejde, lokalpoliti-
kere og repræsentanter fra erhvervslivet til et møde. 
Det resulterede i en dansk-svensk task force, som 

GENSTART FOR NORDISK SAMARBEJDE - 
DANSK-SVENSK TASK FORCE
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DET FÆLLES ARBEJDS-
MARKED I FOKUS

Efter genåbningen af samfundet er der et stigende 
behov for arbejdskraft. På både den svenske og dans-
ke side af Øresund, er der nu arbejdskraftsmangel 
blandt andet i hotel- og restaurantbranchen. Det 
danske Konjunkturbarometer viser, at en tredjedel 
af serviceerhvervene mangler arbejdskraft og for 
turistbranchen er det 63 procent af virksomheder-
ne. Men også bygge- og anlægsbranchen mangler 
hænder. Næsten halvdelen af virksomhederne har 
svært ved at finde den arbejdskraft, som de har 
brug for, hvilket er den højeste andel i statistikkens 
historie, ifølge Danmarks Statistik. På den svenske 
side er der også en stigende mangel på arbejdskraft, 

men samtidig er arbejdsløsheden høj. I Malmø var 
14 procent af arbejdsstyrken ledige i august. Det 
har fået politikerne, på regionalt såvel som natio-
nalt niveau, til at genopdage mulighederne med 
det fælles arbejdsmarked i Øresundsregionen. I en 
ny dansk trepartsaftale afsættes sammenlagt 4 mio. 
danske kroner til indsatser for at rekruttere svenske 
arbejdsløse til brancher i Danmark med arbejds-
kraftsmangel. Politikere i Malmø og København har 
haft et møde og vedtaget flere konkrete tiltag for at 
få en bedre matchning af svenske arbejdssøgende 
og danske arbejdsgivere. Blandt andet arrangeres, i 
samarbjede med flere aktører, en jobmesse i Hyllie 
i Malmø den 27. oktober, hvor omkring 20 danske 
virksomheder deltager. Målet er at matche nogle 
af Malmøs arbejdssøgende med de danske arbejds-
givere inden for hotel- og restaurantbranchen og 
transportsektoren. 

1.

skal se på grænseproblematikker og vækstmuligheder 
i Greater Copenhagen. Ministrene udtalte en vilje til 
at satse mere på at løse nogle af de vigtigste udford-
ringer så som transittrafik under grænselukning, 
grænsehindringer på arbejdsmarkedet og oversyn af 
Øresundsaftlaen.Et nyt møde er aftalt om et halvt år. 

Men det er ikke kun politisk der er større bevå-
genhed omkring det nordiske og øresundsregionale 
samarbejde. Den danske AP Møller fonden annonce-
rede for nylig en målrettet indsats på det nordiske og 
opfordrede til at søge penge til projekter, der kan styrke 
den nordiske samhørighed. Det er egentlig ikke et nyt 
fokus. Nordisk samhørighed er et punkt i stifterens 
viljeserklæring, men med temaindkaldelsen har fonden 
fået lidt mere end 100 ansøgninger. Et andet eksempel 
på en dansk aktør, som har et nordisk fokus, er BioInn-
ovation Institute, en fristående fond, som er blevet 
etableret af Novo Nordisk Fonden. Sidste år satsede de 
25 millioner danske kroner i et ny program, som skal 
hjælpe life science opstartsvirksomheder i hele norden.  

Også indenfor kultur ses et nyt fokus på det nord-
iske blandt andet med en nystartet nordisk tænketank 
og et sounding board for dansk-svensk kultursamar-
bejde. 

Ved det dansk-svenske ministermøde i starten af september deltog flere politikere 
og repræsentanter fra erhvervslivet i Greater Copenhagen.
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3.

Et vendespor for togene til og fra Sverige ved Kø-
benhavns lufthavn og en ombygning af Københavns 
hovedbanegård, så spor 26 bliver en ny permanent 
perron for togene til og fra Sverige og desuden slutsta-
tion. Derudover planer om at bygge perronerne ved 
Ny Ellebjerg station om så visse to fra Sverige kører til 
det sydlige knudepunkt i stedet for hovedbanegården. 
Det er nogle af punkterne i den danske regerings 
infrastrukturplan, som blev præsenteret i foråret. 

I starten af året blev desuden to infrastrukturun-
dersøgelser om nye faste forbindelser færdige. En 
fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør 
har længe været på ønskelisten hos de regionale 
politikere, men den statslige strategiske undersøgelse, 
der blev præsenteret i slutningen af januar, viste, at 
en vej- og togforbindelse vil koste omkring 57-59 
milliarder svenske kroner og ikke vil være selvfinan-

sierende. Mulighederne for en metro mellem Malmø 
og København er blevet undersøgt i flere Inter-
reg-projekter og nu arbejder Malmø og København 
for at få igangsat en statslig strategisk undersøgelse. 
Ifølge slutrapporten vil en metroforbindelse koste 
30 milliarder danske kroner. Fra dansk side har inte-
ressen for faste forbindelser over Øresund ikke været 
lige så stærk som i Skåne. I Danmark undersøges 
muligheden for en fast Kattegat-forbindelse mellem 
Sjælland og Jylland. 

I foråret udarbejdede konsulentvirksomheden 
Afry en kapacitetsundersøgelse for Øresundsbro 
Konsortiet, som viste af kapaciteten på Øresunds-
broen, både i relation til vej- og togtrafik, rækker til 
2050. Derimod er der brug for flere investeringer på 
begge sider af Øresund for at kapaciteten skal kunne 
udnyttes fuldt ud. 

Det tværregionale netværk som samler Øresunds-
regionens beslutningstagere forandres hvert år. I år 
består det af 49 personer, som har mindst to poster 
i tværregionale organisationer. En af de nye ansigter 

Rejserestriktioner og delvise grænselukninger har 
påvirket trafikken over Øresund markant. Antallet af 
køretøjer som krydsede Sundet, med færge mellem 
Helsingborg og Helsingør eller over Øresundsbroen, 
faldt markant under 2020 og første halvdel af 2021. 
Omkring 5,7 millioner biler tog over sundet i 2020. 
Det svarer til en mindskning på 38 procent set i 
forhold til 2019, hvor godt 9,1 millioner køretøjer 
krydsede Øresund via færge eller bro. Mindskningen 
gælder frem for alt personbiler, mens godstrafikken 
har ligget på et højt niveau. Antallet af togpassa-
gerer faldt med 62 procent. Når grænsen lukkede, 
blev det tydeligt, at broen er en daglig strækning 
for mange – ikke kun pendlere og lastbiler. Foræld-
re med delebørn på den anden side af Øresund, 
dansk-svenske kærestepar, danske sommerhusejere i 
Skåne og Bornholmere for hvem Øresundsbron og 
E65 til Ystad er den hurtigste vej mellem hjemmet 
og resten af Danmark. 

Trafikken i det første halve år af 2021 var 
ikke meget bedre end sidste år, men nu nærmer 
trafikken sig normalniveau rapporterer både Øre-
sundsbron, Skånetrafiken og rederiet ForSea, som 

sejler mellem Helsingborg og Helsingør. Antallet af 
rejsende som ”turer” med færgen er steget med 117 
procent under juni til august mens antallet af biler 
ved weekendrejser mellem landene er steget med 
87 procent. Skånetrafiken oplever en stigning i 
antal togpassagerare, frem for alt i weekenden, men 
også salget af pendlerkort stiger igen og lå i august 
23 procent under månedskortssalget i august 2019. 
Trafikken på Øresundsbron i august 2021 var 20 
procent over niveauet i samme måned i 2020 og 20 
procent under august 2019. 

TRAFIKKEN OVER  
ØRESUND STIGER IGEN

5. INFRASTRUKTURPLANER OG FASTE FORBINDELSER
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Anette Steenberg, adm. direktør for MVA 
fra 1. november 2021

Claus Baunkjær, adm. direktør for A/S 
Øresund fra 1. august 2021

Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemo-
kratiets overborgmesterkandidat
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4. NYE PERSONER I DET 
GRÆNSEREGIONALE 
NETVÆRK

i netværket er Linus Eriksson, adm. direktør for 
Øresundsbro Konsortiet, som tiltrådte i november 
sidste år, men som nu også har en plads i CPH 
Vækstkomité og i Øresundsinstituttet. Ny er også 
Claus F. Baunkjær, som den 1. august skiftede fra 
adm. direktør for Femern A/S til adm. direktør for 
A/S Øresund. Ny chef har Medicon Valley Alliance 
også snart. Fra 1. november overtager Anette Steen-
berg, som bl.a. har arbejdet i Copenhagen Cpacity, 
efter Petter Hartman, som bliver adm. direktør for 

Medicon Village i Lund. Blandt politikerne er Lars 
Gaardhøj tilkommet. Han har overtaget posten 
som regionrådsformand i Region Hovedstaden efter 
Sophie Hæstorp Andersen, som i stedet stiller op 
til overborgmester i København. Der er valg til de 
danske kommuner og regioner den 16. november, så 
flere nye ansigter, kan tage plads i netværket fra nytår. 
I september næste år er det desuden valg i Sverige 
og blandt andet har Peter Danielsson, borgmester i 
Helsingborg, meddelt at han ikke genopstiller. 

Fehmarn Bält-tunneln
(under byggnation)

Kattegattförbindelse
(under utredning)

Stora Bältbron

Öresundsmetro
(under utredning)

Europaspåret
(under 
utredning)

Öresundsbron

Malmö

Helsingborg

Aarhus

Kalundborg
Landskrona

Helsingør

Skåne

Sjælland

Jylland

Fyn

Schleswig-Holstein

Rødby

Puttgarden

København

Hamburg

HH-förbindelse
(under utredning)
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A.P. MØLLER FONDENS NORDISKA 
FOKUS LYFTS FRAM I TEMASATSNING

Dagen innan ansökningsfristen gick ut till A.P. Møl-
ler Fondens nordiska temautlysning hade det kom-
mit in 50 ansökningar, berättar fondens direktör 
Mads Lebech i en intervju med Øresundsinstituttet. 
När ansökningsfristen hade löpt ut kunde fonden 
räkna samman 111 ansökningar. 
     – Jag ser det som ett stort antal ansökningar om 
man betraktar att det alltid har varit möjligt att 
ansöka om nordiska projekt hos fonden. Vi visste 
inte vad vi skulle förvänta oss när vi gick ut med vår 
temautlysning med fokus på nordisk samhörighet, 
säger Mads Lebech.

Under oktober och november ska fondens sekre-
tariat gå igenom alla ansökningar och lämna sina 
rekommendationer till fondstyrelsen som fattar 

beslut om vilka projekt som ska beviljas anslag ur 
den nordiska temasatsningen. Hur stora anslag som 
kommer att beviljas avgörs enligt Mads Lebech 
av kvaliteten på ansökningarna. Bedöms många 
ansökningar vara intressanta kan några få anslag 
kommande år. 
     – När vi granskar ansökningarna ser vi på vilka 
projekt som kan bidra till att öka den nordiska sam-
hörigeten snarare än de som blott har en nordisk 
aspekt, säger Mads Lebech.

Han berättar att den nordiska samhörigheten är en 
punkt som lyfts fram i stiftarens viljeförklaring. 
     – Jag ser därför inte temautlysningen som någon 
förnyelse av fondens sätt att arbete. Men fondens 
styrelse och ordförande har varit medvetna om 

A.P. Møller Fondens direktör Mads Lebech talar vid Øresundsinstituttets nätverksmöte på 
Sveriges ambassad i Köpenhamn den 7 otkober.

Ända sedan A.P. Møller Fonden bildades 1953 har den nordiska samhörig-
heten funnits med som ett av flera fokusområden. För att öka antalet an-
sökningar om projekt med nordiskt inriktning hölls den 17 augusti i år ett 
temamöte i Mærsk Tårnet i Köpenhamn.”Utmana oss” uppmanade fondens 
direktör Mads Lebech de representanter från organisationer, idéburen sektor 
och universitet som hade samlats. När ansökningstiden för temautlysningen 
löpte ut den 22 september hade 111 ansökningar inkommit till fonden.

att det under senare år inte kommit in så många 
projektansökningar med fokus på den nordiska 
samhörigheten och man vill försäkra sig om att 
stiftarens vilja efterlevs. Det är bakgrunden till att vi 
valt att göra denna temautlysning.

Stiftare av fonden var skeppsredaren Arnold Peter 
Møller som med stöd av sin far Peter Mærsk Møller 
startade det som i dag är A.P. Møller-Mærsk, 
världens största containerrederi med huvukontor i 
Köpenhamn.
     – Efter andra världskriget 
ville A.P. Møller säkra verk-
samheten mot spekulanter 
eftersom den betyder mycket 
för det danska samhället med 
sina många arbetsplatser. Det 
är i den kontexen som A.P. 
Møller Fonden bildas som 
näringsdrivande fond, berättar 
Mads Lebech.
     – Enligt dansk kontext 
har man som näringsdri-
vande fond två ben att stå på. Dels att driva en 
samhälls nyttig verksamhet, det vill säga rederiet 
som det konglomerat det var och som även inrym-
de ägande i Danske Bank, Dansk Supermarked 
och senare även oljeverksamheten. Verksamheten 
ska drivas på ett ansvarsfullt sätt som en betydande 
aktör för samhället. Dels att arbeta för de många 
samhällsförhållanden som betyder mycket. Dansk-
heten i det dansk-tyska gränslandet är en sådan 
fråga. Familjen härstammar från Rømø på den 
jyska västkusten som mellan 1864 och 1920 var en 
del av det preussiska riket. Den nordiska samhö-

righeten är en annan punkt i stiftarens vilja som lyfts 
fram. När man just sett den nya danska storfilmen 
om Margrete den Første och Kalmarunionen tänker 
man på vikten av att skapa fred i Norden genom 
samarbete, säger Mads Lebech.

Under senare år har den nordiska samhörigheten 
utmanats av flera trender noterar Mads Lebech. 
     – De generella trenderna påverkar oss och 
utmanar till exempel den språkliga och kulturella 
gemenskapen när engelska allt mer blir vardagssprå-

ket och som gör att unga 
människor inte exponeras 
för de nordiska språken lika 
mycket som tidigare genera-
tioner. När det gäller studier 
verkar det ha blivit lättare 
och mera attraktivt att resa 
söderöver snarare än till ett 
annat nordiskt land.  
– Coronapandemin har 
sedan utmanat de öppna 
nordiska gränserna på ett 

helt konkret sätt och den har  satt fokus på de 
nyansskillnader som finns mellan de politiska styr-
ningsmodellerna i de nordiska länderna.

Det finns en stolthet över att vi är öppna och 
globala men det får inte ske på bekostnad  av det 
nordiska, konstaterar Mads Lebech. 
     – När man ser Norden i ett sammanhang står vi 
alla starkare. Den gemenskap och den trygghet som 
finns i vår samhällsmodell är också det som skapat 
den nordiska samhörigheten. Det är också det som 
var A.P. Møllers tankegång.

”När man just sett den 
nya danska storfilmen 
om Margrete den Før-
ste och Kalmarunionen 
tänker man på vikten 
av att skapa fred i Nor-
den genom samarbete.”

(A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney  
Møllers Fond til almene Formaal)

A.P. MØLLER FONDEN

Skeppsredare Arnold Peter Møller fruktade att hans 
livsverk förr eller senare skulle övertas av danska 
eller utländska spekulanter. Därför organiserades 
rederiet 1946 i en familjefond som 1953 delades och 
där A.P. Møller Fonden övertog merparten av det 
ursprungliga fondkapitalet. Fondens stadgar pekar ut 
fem fokusområden:
• Danskheten i det dansk-tyska gränslandet
• Samarbetet mellan Danmark och övriga Norden
• Dansk sjöfart och industri
• Vetenskap, särskilt läkarvetenskap
• Allmännyttiga ändamål

A.P. Møller Fondens ägande i en rad viktiga danska 
företag skapar de ekonomiska förutsättningarna för 
de donationer som görs inom de olika fokusområ-
dena. Fonden är röstmässig majoritetsägare i A.P. 
Møller-Mærsk som är världen största containerrederi 
samt största enskilda ägare i Danske Bank. Under 
2020 delade fonden ut 1 170 miljoner DKK.

A.P. 
Møller 
Fonden

A.P. 
Møller 
Holding

A.P. Møller-Mærsk

Danske Bank

Faerch Group
Maersk Drilling
KK Wind Solutions
Maersk Prod. Tankers
Maersk Tankers 
A.P. Møller Capital
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Arbetskraftsbrist leder till mer samarbete
 
Efter återstarten av danska samhället har efterfrågan 
efter arbetskraften ökat så mycket att det i vissa 
branscher är tal om en arbetskraftsbrist. Därför vill 
Köpenhamn få fler svenska arbetssökande till att se 
efter jobb på andra sidan Öresund. Köpenhamns 
arbetsmarknadsborgmästare Cecilia Lonning-Skov-
gaard (V) kontaktade sin kollega i Malmö stad, Se-
dat Arif, och de två har haft ett möte där de pratade 
om konkreta åtgärder för att bättre matchning över 
Öresund, bl a en gemensam jobbmässa. 

– Jag är otroligt glad att Cecilia tog kontakt med 
mig. Det här är ett viktigt initiativ. Vi ska på vårt 
möte lufta flera idéer om hur Malmö och Köpen-
hamn tätare kan samverka kring jobbfrågor, säger 
Sedat Arif (S) kommunalråd för arbetsmarknadsfrå-
gor i Malmö stad, till Sydsvenskan

Det finns även en brist på arbetskraft, främst i 
hotell- och restaurangbranschen, på svenska sidan 
Öresund. 

UPDATE:
Återstart för regionen
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Med en kris kommer även uppmärksamhet. Nu när regionen återstartar efter 
coronapandemin så sker det med förnyat fokus på gränsregionen från natio-
nell nivå och större intresse från flera olika aktörer i regionen. Trafiken över 
Öresund håller på att återhämta sig och närmar sig normalnivå. Samtidigt kan 
arbetskraftsbristen på dansk sida leda till en ökning i pendlingen över sundet 
och en förstärkning av den gemensamma arbetsmarknaden. 
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Coronakrisen har på gott och ont satt fokus på 
gränsregionen vid Öresund. Under pandemin har 
pendlare och företagare, fritidsresenärer, kärlekspar 
och Bornholmare känt sig hindrade av gränskon-
troll, reserestriktioner och delvis stängda gränser. 
Det har saknats en samordning mellan Sverige och 
Danmark, och övriga nordiska länder, har många 
pekat på. Men faktiskt har det aldrig varit så 
mycket kontakt mellan svenska och danska minist-
rar som under pandemin, enligt den svenska och 
danska ambassadören i respektive land. Och nu 
i återstarten ser det även ut till att politikerna på 
nationell nivå har fått upp ögonen för Öresundsre-
gionen/Greater Copenhagen. På ett ministermöte 
den 1 september, som Greater Copenhagen, hade 
bjudit in till, bestämdes det att etablera en dansk-
svensk task force som ska se på gränsproblemati-
ker. Samtidigt får den gemensamma arbetsmarkna-

den alltmer fokus eftersom bristen på arbetskraft 
ökar i Danmark. Köpenhamns arbetsmarknads-
borgmästare har tagit kontakt med Malmö för att 
få till ett samarbete som kan leda till bättre match-
ning av arbetssökande från Skåne och arbetsgivare 
i Köpenhamn bland annat genom att ordna en 
gemensam jobbmässsa senare i oktober. 

Trafiken över Öresund återhämtar sig – folk 
börjar återigen att röra sig mer över sundet. Det 
finns även ett bredare fokus på återstart av det 
nordiska samarbetet och Öresundsregionen. Den 
danska A.P. Møller Fonden har uppmanat till 
att söka pengar till projekt som kan stärka den 
nordiska samhörigheten. Intresset för samarbetet 
och nätverkande över Öresund har ökat. Medicon 
Valley Alliance upplevar all time high vad gäller 
medlemmar och Øresundsinstituttet har aldrig 
haft så många uppdrag som nu. 

Efter restriktionerne er ophævet og vaccinerede ikke 
er omfattet af rejserestriktioner, er trafikken over 
Øresund ved at nærme sig normalniveau. Antallet 
af passagerer, som rejser med Øresundstoget mellem 
Danmark og Sverige, stiger. Ifølge Skånetrafiken er 
det først og fremmest i weekenderne, at rejserne stiger. 
På tre måneder er 
antallet af passage-
rer, som tager toget 
over Øresundsbro-
en, blevet fordo-
blet. Nu nærmer 
passagertallene sig 
niveauet fra 2019. 
Ifølge Skånetra-
fiken var antallet 
af passagerer over 
Øresundsbron 24 
procent lavere i 
sidste uge sammen-
lignet med en normaluge i 2019. I starten af 2021 lå 
de ugentlige rejser som mest 87 procent under. Biltra-
fikken over Øresundsbron var i august i år 20 procent 
over niveauet i samme måned i 2020, men 20 procent 
under august 2019. For at skubbe på genstarten af 

trafikken, tilbyder Øresundsbro Konsortiet en 
gratis tur for hver tur, en Bropas-kunde kører over 
forbindelsen. Et tilbud som er muligt at benytte tre 
gange frem til november.  

Rederiet ForSea rapporterer også om en 
stigning i antallet af biler mellem Helsingør og 

Helsingborg med 23 
procent under sommer-
perioden juni-august 
2021 sammenlignet 
med samme periode 
sidste år. Antallet af 
rejsende som ”turer” 
mellem de to byer 
er steget med 117 
procent mens antallet 
af biler ved weekendrej-
ser mellem landene er 
steget med 87 procent. 
Bilrejserne fra Danmark 

til Sverige er ifølge ForSea i princippet tilbage på 
2019 års niveau mens de svenske rejsende ikke er 
begyndt at tage bilen over det nordlige Øresund i 
samme udstrækning. De tager i stedet en dagstur 
i Helsingør.

Trafiken över Öresund närmar sig normalnivå

TI-MINUTTERS TRAFIK
Som følge af coronapandemien og den danske 
grænsekontrol på togstationen i Københavns 
Lufthavn er Øresundstogene nødt til at foretage 
et længere stop på stationen end tidligere 
og Skånetrafiken og DSB har derfor kun haft 
20-minutters forbindelse over Øresundsbron. I 
december planlægger de at genoptage ti-minut-
ters driften, selv om der endnu ikke er noget nyt 
om en ændring i grænsekontrollen.
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FLER MÖTEN PÅ TVÄRS 
Under coronakrisen har det blivit synligt hur många 
olika grupper som rör sig över Öresund och nyttjar 
regionen på olika sätt. När gränserna delvist blev 
stängda blev de många kärlekspar som bor på 
vardera sidan gränsen uppmärksammade - Face-
bookgruppen ”Kærester adskilt af grænselukningen 
under corona” har 1900 medlemmar. Bormholmerna 
som reser transit genom Skåne blev också synliga 
genom gränsstängningen under julhelgen. Även 
pendlarna var givetvis i fokus och mycket diskussion 
pågick i de två Facebookgrupperna ”BroenLive” 
och”Øresundspendler i Klemme mellem 2 lande”.

NYTT FOKUS PÅ GREATER COPENHAGEN
 
– Jag är faktiskt lite optimist! Det brukar jag vara, 
men lite mer än vanligt nu, säger Katrin Stjernfeldt 
Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Mal-
mö efter ministermötet som Greater Copenhagen 
arrangerade 1 september och där de danska och 
svenska ministrarna för nordiskt samarbete deltog.

Hon upplevde att samarbetsministrarna lyssnade 
in och att det på mötet kom konkreta förslag till 
åtgärder för att säkerställa bättre sammanhang i 
Öresundsregionen.

– För det första måste jag säga att jag tycker det 
var väldigt positivt att de båda ministrarna kom hit 
med en väldig övertygelse om att det inte räcker 
att gå tillbaka till det gamla. Utan det måste vara 
en nystart där vi gör mer, säger Katrin Stjernfeldt 
Jammeh till News Øresund.

När politikerna i Greater Copenhagen efterfrå-
gade om årliga avstämningar med ministrarna blev 
det i stället till ett uppföljningsmöte redan om ett 
halvår.
– Det finns en vilja från danska och svenska 
regeringen att faktiskt förverkliga en mycket tätare 
sammanknuten region. Båda pratar om att det är 
viktigt att få nordenfrågorna att fungera, men att 
man också behöver ha bilateralt samarbete, att titta 
på det dansk-svenska. Och det ser jag som ett fram-
steg, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
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NORDISK KRISTÄNK UNDER 
UTREDNING

DANSK FOND SATSER PÅ NORDISK  
SAMHØRIGHED 

Den nordiske samhørighed skal styrkes, 
mener A.P. Møller Fonden, som arrangerede 
et temamøde i Mærsk Tårnet på Københavns 
Universitet i august. Mads Lebech, fondens 
direktør, fortalte på mødet, at man i år gør en 
målrettet indsats for at søge tilskud til projek-
ter, der kan være med til at skabe en positiv 
udvikling for det nordiske samarbejde. 
 
Fondens tematiske initiativ er begrundet i det fak-
tum, at det nordiske fællesskab har været udfordret 
under coronapandemien, hvor der har været mere 
fokus på forskelle og delvist lukkede grænser end 
på et frit Norden med et stærkt værdifællesskab, 
ytringsfrihed, lighed og kultur. Det kan være både 
små og store projekter, der spænder fra sprogligt og 
kulturelt fællesskab til genoprettelse af åbne grænser 
og mødesteder for de nordiske befolkninger. Fon-
den har ikke afsat et specifikt beløb til det nordiske 
initiativ, men den finansielle ramme vil blive fastlagt 
på grundlag af de projektansøgninger der er modta-
get. Det er et krav for at få støtte, at ansøgningerne 
skal have en dansk projektforankring, og at arbejdet 
involverer mindst ét andet nordisk land.

Revisions- och rådgivningsföretaget KPMG:s 
avdelningar i Malmö/Skåne och Köpenhamn 
har länge samarbetat, men nu satser de mer på 
att marknadsföra skräddarsydd rådgivning till 
företag som funderar på att utöka eller etablera 
gränsöverskridande verksamhet i Öresunds-
regionen och Norden, under namnet KMPG 
Öresundsgruppen. Det arrangeras bland annat 
workshops med specialister från KPMG Dan-
mark och Sverige kring CIT, moms samt lön- och 
redovisningsregler. 

KPMG ÖRESUNDSGRUPPEN

Region- och kommunval 
 
Det val till regionerna och kommunerna i 
Danmark den 16 november. I Köpenhamn är det 
säkert att det blir en ny överborgmästare eftersom 
den nuvarande på posten, Lars Weiss, inte ställer 
upp. Toppkandidat för Socialdemokratiet är 
Sophie Hæstorp Andersen, tidigare regionrådsord-
förande i Region Hovedstaden. I en intervju säger 
hon bland annat att samarbetet kring arbetsmark-
naden i Greater Copenhagen är viktigt: 

– Der er ingen tvivl om, at vi mangler arbejd-
skraft i København og i hele hovedstaden. Et 
tættere samarbejde indenfor Greater Copenhagen 
er med til at gøre vores megaregion mere synlig 
internationalt og gøre os i stand til at tiltrække 
talenter. Men samarbejdet er også nødvendigt, 
for at vi kan få løst de mange grænsehindringer, 
der fortsat er for dem, der bor på den ene side af 
Øresund, men som arbejder på den anden side. 
Det har vi brug for, säger hon. 

Socialdemokratiet har idag 47 av 98 borgmäs-
tarposter i landet och Venstre har 37.
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Analysenheten i Nordiska ministerrådets 
sekretariat har gjort en kartläggning av det 
nordiska samarbetet under coronakrisen 
och har lagt fram den för samarbetsminist-
rarna enligt referat från deras möte den 13 
september. Dessutom kommer andra delen av 
utredningen som den tidigare finska minister 
Jan-Erik Enestam står för att presenteras i 
november. 

Även Nordiska rådet gör en utvärdering av 
det nordiska samarbetet under krisen. Denna 
ska  också ska vara klar i november. 

60 procent finansiering från EU 
till interreg-projekter föreslås

Den kommande programperioden för Interreg 
Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) kommer att 
ha en budget på runt 125 miljoner euro från EU. 
Det är ungefär lika mycket som föregående period. 
I programförslaget föreslås det bland annat att med-
finansieringen från EU ska vara 60 procent istället 
för 50 procent som i det nuvarande programmet. 
Förväntningen är att det nya programmet ska börja 
ta emot ansökningar runt april till juni 2022. De 
fyra områden i det nya programmet är:

• Innovativ region för en smart och hållbar ekonomisk 
omställning.

• Hållbar, cirkulär och klimatsmart region
• Sammanhängande region med hållbar mobilitet
• Gränslös arbetsmarknadsregion

Nytt trepartsavtal på danska arbetsmark-
naden avsätter miljonbelopp till Öresunds-
samarbete och rekrytering av svensk 
arbetskraft

 
I ett nytt avtal på den danska arbetsmarknaden 
satsas på ett utökat samarbete över Öresund för 
att lindra bristen på arbetskraft i Danmark. Under 
2022 och 2023 avsätt sammanlagt fyra miljoner 
danska kronor till “samarbete i Öresundsregionen/
Sydsverige om rekrytering av svenska arbetslösa till 
branscher i Danmark med brist på arbetskraft”. Det 
står inskrivet som en av flera punkter i det nya “tre-
partsavtal om brist på arbetskraft” som blev klart 
under onsdagen mellan regeringen, arbetsmark-
nadens parter och Kommunernes Landsforening. 
Pengarna ska användas till ett rekryteringssamarbete 
mellan Work in Denmark, Arbejdsmarkedskontoret 
i Øst och myndigheter i Sydsverige/Öresundsregi-
onen. 
Enligt Danmarks Statistiks Konjunkturbarome-
ter finns det en rekordhög arbetskraftsbrist i flera 
branscher. 
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Der har været en hurtig omstilling til digitale møder.Bildtext

PENDLING
Antalet svenska Öre-
sundspendlare minskade 
mer under finanskrisen 
än under migrations- och 
coronakrisen.

 Under 2020 hade 10 315 
svenskar ett jobb i Region 
Huvudstaden eller Region 
Själland. Därutöver finns det 
även danskar som bor i Sverige 
och arbetar i Danmark, men de 
omfattas inte av statistiken från 
Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering (STAR). Under 
de första månaderna av 2021 
har antalet minskat.
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Bildtext

Politisamarbejdet udvides

Det dansk-svenske politisamarbejde i Grænsecen-
ter Øresund, som blev etableret i april 2020, er 
blevet udvidet med en repræsentant fra den svenske 
Kustbevakning. Dermed er svensk politi, told og 
kystvagt repræsenteret på Grænsecenter Øresund i 
Kastrup. Under coronapandemien har de svenske 
medarbejdere dog ikke været fysisk på centret, men 
fra september er de på plads igen. 

– Vores samarbejde er naturligvis fortsat under 
nedlukningen, men samarbejde er nu engang både 
smidigere og mere effektivt, når samarbejdspart-
nerne kender hinanden og sidder dør om dør. 
Samarbejdet er til stor gavn for GCØs arbejde, 
men også for andre enheder i dansk politi, som 
har samarbejde med svenske myndigheder, og som 
hermed har en mere direkte adgang, og jeg ved, 
at der også fra svensk side er stor tilfredshed med 
samarbejdet, siger Henrik Andersen, Centerchef 
for Grænsecenter Øresund.  

I løbet af 2021 har samarbejdet efterforsket flere 
narkotikasager, som blandt andet ledte til at poli-
tiet kunne lokalisere mere end 200 kilo sprængstof 
i et haveskur på Amager. Flere projekter er nu i 
gang for at indhente ny viden om den grænseo-
verskridende organiserede kriminalitet mellem 
Danmark og Sverige. 
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NY DIREKTÖR FÖR MVA
Flera nya direktörer har tillträdt i Öresunds-
regionens viktigaste organisationer och bolag. 
Medicon Valley Alliances vd Petter Hartman går 
till motsvarande tjänst på Medicon Village i Lund 
och han efterträds av Anette Steenberg som 
kommer från Copenhagen Capacity. Även A/S 
Öresund och Femern A/S har fått ny vd. Claus 
Baunkjær har bytt ut Fehmarn med Öresund. 
Hans efterträdare heter Henrik Vincentsen.

Nytt fokus på nordisk kultursamarbete - ny 
tankesmedja och sounding board 

En ny nordisk tankesmedja lanserades under 
bokmässan i Göteborg. Folken bakom initiativet 
vill inspirera till nya metoder i kulturpolitiska orga-
nisationer och kulturinstitutioner i hela Norden. 
A/nordi/c, som tankesmedjan heter, kommer att 
arrangera nya typer av möten och samtal, och har 
bland annat byggt upp en levande katalog som 
löpande kommer byggas ut med vad organisatio-
nen kallar ”signaler” för kulturen och konstens 
utveckling. 

A/nordi/c har uppstått genom ett partnerskap 
som skapades i samband med Nordisk Kulturfonds 
strategiska arbete med att utveckla nya samman-
hang för kulturpolitisk utveckling i Norden. 
Tankesmedjan har en styrelse och ett sekretariat 
kommer att etableras i Köpenhamn under början 
av 2022. Fler samarbetspartner är redan knutna till 
organisationen så som Nordens Hus på Färöar-
na, finska kulturcentret Hanaholmen, Art Hub 
Copenhagen och Nordisk Kulturfond.

Øresundsinstituttet har som en del av ett större 
dansk-svensk kulturprojekt startat ett sounding 
board. Lise Bach Hansen, head of programming 
talks & literature på Det Kongelige Bibliotek i 
Köpenhamn, är ordförande i sounding boardet 

– Vi har ett otroligt stort behov av att få mjuka 
upp relationen mellan Sverige och Danmark efter 
en trist period med stängda gränser och otroligt kri-
tisk och konfrontativ press om den dansk-svenska 
relationen. Jag tror på kulturdiplomati! Och därför 
är det viktigt att så dedikerade aktörer från både 
Stockholm, Malmö och Köpenhamn har sagt ja till 
att vara med i vårt sounding board, säger hon.

Det finns fler än 900 gränsependlare i life sci-
ence-företagen i Öresundsregionen. Minst 800 
personer pendlar från Skåne för att arbeta i life 
science-företag på Själland och minst 100 pend-
lare från Själland jobbar inom life science-bran-
schen i Skåne. Det visar siffror från en rapport 
om life science branschen som Interreg-projektet 
Greater Copenhagen Life Science Analysis Initia-
tive (GCLSAI) gjort. 
 
Ett av huvudresultaten i den nya rapporten är att 
det finns fler än 900 gränsependlare i life science-fö-
retagen i Öresundsregionen. Minst 800 personer 
pendlar från Skåne för att arbeta i life science-före-
tag på Själland och minst 100 pendlare från Själland 
jobbar inom life science-branschen i Skåne.

Novo Nordisk är det företag som har flest 
gränspendlare i Medicon Valley. De har omkring 
200 anställda från Sverige på sitt danska huvud-
kontor strax utanför Köpenhamn. Även Ferring 
Pharmaceuticals i Örestad och LEO Pharma i 
Köpenhamnsområdet har många anställda som är 
gränspendlare från Sverige.

Rapporten fastslår också att minst 20 danska vd:ar 
arbetar i life science-bolag i Skåne – i både stora, 
mellanstora och mindre företag. Strömmen av dans-
ka vd:ar till Skåne har varit stigande sedan 2017.

Rapporten bygger bland annat på 53 intervjuer med 
danska och svenska branschaktörer, statistik och 
omfattande företagskontakter.

FLER ÄN 900 ÖRESUNDSPENDLARE INOM LIFE SCIENCE

4 % FÆRRE SVENSKE PENDLERE

I 2020 har der pga. coronakrisen været et tydeligt fald i 
pendlerkortsalget hos alle trafikselskaberne. Eksempel-
vis var Skånetrafikens salg af pendlerkort til Øresunds-
toget 43 procent lavere i 2020 end i 2019. Nu i efteråret 
2021 nærmer månedskortssalget sig normalniveau og lå 
i august 2021 kun 23 procent under samme måned i 2019. 
At trafikken mindskede under coronakrisen er naturlig-
vis ikke det samme som at pendlingen mindskede lige 
så meget, eftersom mange har arbejdet hjemmefra. 
STAR’s statistik for svenske pendlere i Danmark viser 
en nedgang på 4 procent fra 2019 til 2020. Det er mindre 
end under finanskrisen, hvor antallet af svenske pendlere 
med job i Danmark faldt med 9 procent. 
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Källa: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), jobindsats.dk,  som baserar statistiken 
på information från Udlændingeregisteret, EstherH, CPR-registeret, CVR-registeret, Indkomstre-
gisteret. * Utländska arbetstagare och egenföretagare som är registrerade i ”registeret for uden-
landske tjenesteydere (RUT)” ingår i mätningen från 1 januari 2011 och därmed ska jämförelser av 
nivåerna före och efter 2011 göras med försiktighet.
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sor till exempelvis London kommer att bli färre 
och delvis ersättas av Teamsmöten. Men omkring 
hälften av affärsresenärerna är sjöfolk, konsulter och 
serviceingenjörer som nog måste börja resa igen. 

Om det övriga affärsresadet 
minskar med 20 procent så 
minskar det totala antalet 
passagerare på flygplatsen med 
tre procent. 

När Thomas Woldbye talar om 
framtiden och förhoppningen 

om att komma tillbaka till de 30 miljoner passagerare 
som flygplatsen hade före pandemin så betonar han 
att de ändå inte tror att det blir som tidigare. 
     – Kapacitetsbehovet kommer att vara annorlun-
da. Det kan bli färre eller fler affärsresenärer och det 
kan tillkomma nya flygbolag med andra behov. Kli-
matkrisen har bara blivit värre och vi har därför inte 
reducerat vår insats på klimatområdet under den 
här perioden. Det finns fortfarande ett förslag på 
den danska regeringens bord om att vi i samarbete 
med SAS och danska Luftfartens Klimaparternskab 
ska få starta en klimatfond för flygbranschen. Vi vill 
också få igång produktionen av power-to-x, gröna 
bränseln. där vi är medlemmar i Green Fuels for 
Denmark.

Att de danska och svenska nordenministrarna 
träffades i Köpenhamn i början av september och 
bland annat lovade att arbeta för att svensk trans-
ittrafik till Köpenhamns flygplats inte ska drabbas 
vid framtida kriser tycker Thomas Woldbye är bra. 
     – Men om vi kan bli eniga under en kris så vore 
det bra om vi kunde skapa en bättre enighet även 
när det inte är kris.

TIDSPERSPEKTIVET PÅ FLYGPLATSEN 
ÄNDRADES FRÅN ÅR TILL VECKOR

– Rent finansiellt är coronapandemin förfärlig för 
flygplatsen. Samtidigt har det hanteringsmässigt 
och likvidetsmässigt fungerat bra. Verksamheten 
kommer bestå. Vi har lyckat få ett bankavtal på sex 
miljarder danska kronor och som vi hittills nyttjat 
de två första miljarderna av, säger Københavns 
Lufthavnes vd Thomas Woldbye i en intervju med 
Øresundsinstituttet.
     En finansiell utmaning som kommer att finnas 
kvar när läget i samhället normaliseras är hur mil-
jardlånen som tagits för att täcka förlusterna under 
pandemin ska betalas av samtidigt som flygplatsen 

återupptar sitt investeringsprogram.
     – Problemet för oss är att vi inte samtidigt kan 
betala av på skulden och investera. Vi har ett avtal om 
våra taxor till flygbolagen och som är bundet i lag. De 
lån vi nu tar för att klara drifstkostnaderna får vi inte 
kompensation för i den danska taxamodellen, säger 
Thomas Woldbye som nu hoppas på en politisk vilja 
att göra anpassningar i den lagbunda taxamodellen.

Coronapandemin har inte bara fört med sig en kris 
för flygbranschen utan också gett en rad lärdomar 
poängterar Thomas Woldbye. 

Under tre veckor i inledningen av coronapandemin föll intäkterna och anta-
let passagerare på Köpenhamns flygplats till fem procent av det normala. 
Vd Thomas Woldbye berättar om ett stålbad där utflödet av pengar till kost-
nader och investeringar halverats medan planeringshorisonten ändrats från 
årsperspektiv till tre veckor och tre månader. Organisationen har snabbt bli-
vit mera agil och digital. Med stabila ägare och stora lån har krisen kunnat 
hanteras. Framtidsfrågan är hur lånen ska betalas av samtidigt som inves-
teringarna på flygplatsen återupptas när läget i samhället normaliseras.

     – Pandemin har visat att vår värld är skröpligare 
än vi trodde. Att något kunde drabbas oss så hårt 
och snabbt så att vi på tre veckor gick från en verk-
samhet på normal nivå till i realiteten fem procent 
av omsättning och antalet 
passagerare. 
     – Vi har blivit mer 
digitala och lärt oss att vi kan 
vara mer agila än vi var före 
krisen - där det ger mening. 

I vanliga fall har flygplatsen 
en planeringshorisont på mellan ett och tio år. Under 
coronapandemin har det bara gått att planera för tre 
veckor i taget och med vissa scenarier tre månader 
fram i tiden. 
     – Istället för att försöka se långt in i framtiden 
har vi använt tiden till att få organisationen att vara 
mer flexibel så att den kan hantera allt från det läg-
sta till det högsta scenariet någon vecka eller månad 
fram i tiden.
     – Vi har samtidigt reducerat våra kostnader och 
lagt nästan alla investeringar på is. Vår månatliga 
cash out flow har därmed mer än halverats. Det 
gör att vi inte behöver nå tillbaka till 2019 års nivå 
på 30 miljoner passagerare för att vara en lönsam 
verksamhet. Det räcker med kanske 22 eller 25 
miljoner, säger Thomas Woldbye.

Med ett räkneexempel visar han hur det framtida af-
färsresandet kan utvecklas. Innan pandemin svarade 
affärsresenärer för 30 procent av resenärerna på 
Köpenhamns flygplats. 
     – Till skillnad från under finanskrisen så finns 
det pengar. Det är klart att att antalet endagsre-

Thomas Woldbye
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”Istället för att försöka 
se långt in i framtiden 
har vi använt tiden till 
att få organisationen 
att vara mer flexibel .”

Efter en bra sommar har flygtrafiken på Köpenhamns flyg-
plats i Kastrup nått nästan halvvägs tillbaka till det normala.2019 2020 2021

2 942 021

621 215

1 286 187

Procentuell förändring 
augusti 2021 jämfört  
med augusti 2019

-56%

ANTAL PASSAGERARE I AUGUSTI
PÅ KÖPENHAMNS FLYGPLATS
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Coronakrisen har synliggjort att det finns svaghet-
er vid en gränsregion, men även gjort det tydligt 
att det finns en gemensam region som många 
människor dagligen rör sig runt i. Redan vid 
halvårsskiftet när Greater Copenhagens ordförande, 
Carl-Johan Sonesson, även regionrådsordförande i 
Region Skåne, gjorde status, framhävde han detta: 

– Långsiktigt kanske vi går starkare ur det här. 
För första gången förstår våra huvudstäder på ett 
helt annat sätt att det finns gränsregion som är 
delad mellan Danmark och Sverige, sa han.

Och det ser ut till att det politiska samarbetet 
i Greater Copenhagen har lyckats utnyttja detta 
fokus för att skapa mer uppmärksamhet om gräns-
problem såväl som möjligheter. 

Den 1 september arrangerade Greater Copen-

hagen ett möte mellan den danska och svenska 
minister för nordiskt samarbete, representanter från 
näringslivet och lokala politiker. Det resulterade i 
en dansk-svensk task force för Greater Copenhagen, 
och med ministerdeltagande, som ska se på åtgärder 
för att stärka tillväxtsamarbetet över Öresund samt 
främja dialogen kring kommande krissamarbete.  

Närmare samarbete kring arbetsmarkna-
den i Malmö och Köpenhamn
Malmö stad och Köpenhamns kommun är tales-
personer för Greater Copenhagens arbetsmarknads-
charter och de ser på flera olika konkreta åtgärder.

– En fråga som jag till exempel lyfte idag är 
frågan om hur Arbetsförmedlingen skulle kunna 

UPDATE:
Det politiska samarbetet i  
Greater Copenhagen och Norden
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Under året har det politiska samarbetet mellan de nordiska länderna fått en 
del kritik. Nationella restriktioner och gränsstängningar har gjort det svårt för 
invånarna i gränsregionerna. Men problemen som uppstått har också synlig-
gjort möjligheter vid en sammanhängande region. De regionala politikerna i 
Greater Copenhagen verkar ha utnyttjat detta och i samband med återstarten 
av samhällena ses ett nytt fokus på Öresundsregionen. Gemensam jobbmässa, 
nationell dansk satsning på rekrytering av svenskar och en dansk-svensk task 
force är några av de initiativ som kommit under hösten. 

DET POLITISKA SAMARBETET
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matcha mot jobb på danska arbetsmarknaden. Så 
jobbar man ju inte idag, sa Katrin Stjernfeldt Jam-
meh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, efter 
ministermötet den 1 september och berättar vidare:

– Vi har försökt att konkretisera om vi kan 
formalisera ett sätt att jobba med danskt näringsliv 
som behöver rekrytera och om kan vi hitta ett sätt 
att jobba med utbildningar och koppla Arbetsför-
medlingen på det. 

Hennes kollega Sedat Arif, kommunalråd för 
arbetsmarknad och socialtjänst, har haft ett möte 
med Cecilia Lonning-Skovgaard, arbetsmarknads-
borgmästare i Köpenhamn kring just hur de två 
kommunerna kan jobba tillsammans för bättre 
matchning över Öresund.  Och nyligen landades 
även ett danskt trepartsavtal som avsätter pengar till 
rekruttering av svenska arbetslösa till branscher där 
det finns brist på arbetskraft i Danmark. 

H22 – stadsutvecklingsmässa i Helsingborg 
inkluderar Helsingör
Nästa år arrangerar Helsingborg stadsmässan H22 
City Expo och mycket av HH-samarbetet rör sig 
just nu kring insatser och projekt i anslutning till 
det. 

– Bland annat kommer workshops för besök-
snäringen att genomföras för att förbereda besök-
snäringen på värdskapet inför H22 City Expo. 
Infrastrukturgruppen kommer att visa upp möjlig-
heterna med den fasta förbindelsen. Inom kultur-
samarbetet har bland annat projektet Över Sundet 
startats, ett konst- och IoT-projekt med syfte att 
skapa nätverk och ökad exponering för kreatörer 
i den kulturella sektorn på båda sidor om sundet. 
En utställning kommer att visas upp på båda sidor 
sundet, bland annat på H22 City Expo. Dessutom 
kommer konferensen Upstate Europe Sustainability 
of the arts att arrangeras på stadsmässan, berättar 
Sofie Qvarfordt, internationell samordnare i Hel-
singborgs stad. 

Därutöver kommer den gemensamma jobbmässan 
”Tura till jobbet” att starta upp igen i februari 2022. 

På frågan om vilka områden som det finns störst 
nytta av samarbetet framöver, svarar Helsingörs 
borgmästare Benedikte Kiær:

– Helsingborg er i en rivende udvikling, og det 
er fantastisk at opleve den fremdrift. Jeg er sikker 
på, at det betyder, at Helsingør bliver en endnu 
mere attraktiv kommune at bo og etablere virksom-
hed i. Den positive udvikling i Helsingborg smitter 
af på os. Vi har i dag et tæt samarbejde – og det 
kan vi gøre endnu stærkere når det gælder turisme, 

kultur og arbejdsmarkedet. Det venter jeg mig 
meget af. 

String-OECD samarbete gav 23 rekommen-
dationer till en grön megaregion
Det tysk-dansk-svensk-norska politiska organisa-
tionen String har nyligen fått Kiel som observatör 
i samarbetet. Åtta regioner och fem städer är redan 
medlem i organisationen och för närvarande är 
Oslo ordförande. I juni presenterade OECD 23 
rekommendationer för hur String kan bli en grön 
megaregion. De tre övergripande målen är: utbyggd 
och hållbar infrastruktur, en positionering av 
regionen som en global grön hubb och en satsning 
att bygga ut och förstärka samarbetena på natio-
nell, regional och lokal nivå. Konkret föreslås det 
bland annat att skapa en korridor för vätgasdriven 
godstrafik mellan länderna, att minska dagens 
tågresa mellan Oslo och Hamburg från fjorton till 
nio timmar, att skala upp existerande gröna företag, 
innovationsinfrastrukturer och teknologier, öka 
internationell synlighet genom t.ex. slå samman 
existerande klusterorganisationer. 

Det föreslås även att etablera en gränsöverskri-
dande transportkommission med nationella repre-

sentanter från alla fyra länder samt att på sikt bygga 
fler Öresundsförbindelser. Men OECD uppmanar 
även till att engagera befolkningen i hela regionen 
genom att organisera gemensamma kulturella och 
besökslockande evenem±ang och utveckla gräns-
överskridande utbildningsmöjligheter. Thomas 
Becker, vd för String berättar att nästa steg blir att:
– Vårt nästa steg är att förverkliga  rekommenda-
tionerna i rapporten. Vi vill stärka den gränsöver-
skridande transportinfrastrukturplaneringen, arbeta 
för att undanröja de flaskhalsar som finns i sträckan 
Oslo-Hamburg med särskilt fokus på Gbg-Oslo och 
fasta förbindelser över Öresund, stimulera gröna 
investeringar i Megaregionen och skapa en vätgas- 
korridor i Megaregionen.
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Thomas Becker,  
adm. direktør STRING
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mulighederne, men også udfordringerne, lander jo 
på vores regeringers bord. Derfor er det så vigtigt 
for mig at være her i dag sammen med den danske 
minister.

Svensk minister vil modernisere 
 Øresundsaftalen, dansk minister lover at 
diskutere med sine ministerkollegaer
Et andet af de konkrete spørgsmål, som blev 
diskuteret var reglerne for Øresundspendlernes 
skat. Her fremhæver Flemming Møller Mortensen, 
at han vil samle de danske ressortministre, som 
har med arbejdsmarkedet at gøre for at diskutere 

hvordan potentialet i Øresundsregionens fælles 
arbejdsmarked kan blive forløst.

– Vi har også diskuteret Øresundsaftalen, og 
der er flere der siger at den trænger til at blive 
fornyet. Og det vil vi kigge ind i. Det har jeg givet 
udsagn for at det vil jeg prøve at tale med mine 
ministerkollegaer omkring. Det samme vil ske fra 
svensk side. siger Flemming Møller Mortensen og 
det kan Anna Hallberg bekræfte.

– Vi bliver nødt til at se på Øresundsaftalen, 
som er grunden for det hele. Den er fra 2003, den 
er 18 år gammel. Så den svarer selvfølgelig ikke 
til dagens moderne arbejdsmarked. Så det ligger 
definititvt i planen, siger hun.
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Solen skinner på tagterrassen på Scandic hotellet 
i Kastrup denne onsdag eftermiddag, hvor den 
danske og svenske minister for nordisk samarbejde, 
har været til møde med politikere og repræsentanter 
fra erhvervslivet i Greater Copenhagen. På dagsor-
den har været genstart af den tværregionale region 
og et af resultaterne fra mødet, er nedsættelsen af en 
dansk-svensk task force, som skal se på udfordringer 
og muligheder i Greater Copenhagen.

– Vi har fra begge ministres side sagt, at vi er 
her i dag, fordi vi gerne vil være med til at lave 
den her nyåbning, som Greater Copenhagen taler 
meget for. Og så er vi blevet enige om, at vi vil 
lave en task force som kigger ind i de her udford-
ringer. Vi har besluttet os for at mødes igen om 
seks måneder. Det betyder at vi forpligter hinan-
den på noget fremdrift og afklaring på områder, 
som kræver afklaring, siger Danmarks minister for 
nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen 
(S) til News Øresund.

Flemming Møller Mortensen: Vigtigt at 
sikre transittrafikken 
Coronapandemien har synliggjort nogle udford-
ringer, som skal kunne undgås i fremtiden, mener 
han. Herunder en blokering af transittrafikken.

– Vi har diskuteret meget konkret i dag blandt 
andet transit. Transit fra Sverige til Københavns 
Lufthavn, fuldstændig afgørende infrastrukturelt 
og sikkerhedsmæssigt for Skåne. Og så er der tran-
sitten fra Danmark til Bornholm via Skåne.

– Vi skal i hvert fald prøve at se ind i, hvad er 
det man gør, hvis der kommer en fornyet krise, 
som kan give restriktioner. Der er vi meget stålsat-
te i, at det skal vi have styr på. Der er nedsat en ar-
bejdsgruppe som kigger på det nu, siger Flemming 
Møller Mortensen (S) og fortsætter:

– Noget af det vi har talt meget om i dag 
er, hvad skal vi lære af pandemien. For det har 
været hårdt på mange måder. Der har været bragt 
usikkerhed om hvordan man kommer på tværs af 
grænsen mellem de to lande. Her er Anna Hall-
berg og jeg enige om at det er dumt ikke at lære 
af andres fejl, men det er tudetosset at ikke lære af 
egne fejl. Så vi skal virkelig granske, hvad kan vi 
gøre anderledes.

En handlingsplan som skal sikre dansk-
svensk koordination ved krise 
Og det er vigtigt at sikre, at der fremover findes en 
handlingsplan for, hvordan landene kan koordine-
re bedre ved en krise.

– Jeg har foreslået at den dag Anna Hallberg 
og jeg ikke er ministre mere, så skal der ligge en 
action card til dem, der sidder i stolen på det 
tidspunkt, så man simpelt hen er tvunget til at ko-
ordinere med hinanden. Det kan godt være at det 
ene land træffer beslutninger som det andet land 
synes, kunne og burde være anderledes. Men det 
man i hvert fald skal gøre, er at sørge for at koordi-
nere bedst muligt med hinanden, siger Flemming 
Møller Mortensen.

Hans svenske ministerkollega er enig.
– Det vigtigste er, at der findes en høj ambition 

fra både den svenske og danske regering om at på 
en konkret måde, gøre det lettere for at hele den 
her fantastiske region, kan udvikles på en endnu 
mere fremgangsrig måde- Vi er blevet enige om 
konkrete tiltag i dag, siger Anna Hallberg (S) til 
News Øresund og fortsætter:

– Greater Copenhagemn er sammen med flere 
andre organisationer utrolig vigtigt for at vi skal 
få udfordringerne på bordet, og forstå hvad det er 
vi skal løse og hvordan vi skal prioritere. Mange af 
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EN DANSK-SVENSK TASK FORCE SKAL 
SE PÅ GREATER COPENHAGEN
Bedre koordinering mellem landenes krisehåndtering, sikring af trans-
ittrafikken fra Sverige til Københavns Lufthavn og fra Danmark til Born-
holm, samt et løfte om at se på forudsætningerne for det fælles arbejds-
marked, herunder Øresundsaftalen. Det er nogle af de punkter, som kom 
ud af Greater Copenhagens ministermøde den 1. september. Dialogen skal 
følges op på et nyt møde om seks måneder.  

Coronakrisen har utmanat det nordiska samar-
betet, men alla politiker verkar vara överens om 
erfarenheterna ska tas till vara och nya samar-
betsrutiner ska tas fram. Analysenheten i Nordisk 
ministerråds sekretariat har gjort en kartläggning 
av det nordiska samarbetet under coronakrisen 
och har lagt fram den för samarbetsministrarna 
enligt referat från mötet den 13 september. Dess-
utom kommer andra delen av utredningen som 
den tidigare finska minister Jan-Erik Enestam står 
för att presenteras i november. 

Även Nordiska rådet gör en utvärdering av det 
nordiska samarbetet under krisen, som också ska 
vara klar i november. 

Från 2022 kommer Gränshinderrådet att ha ett 
nytt mandat och ett utkast till detta kommer att 
presenteras under november månad. Sju fokusom-
råden som riktning för det nya mandatet har tagits 
fram. Dessa är dock inte offentliga, men det har 
tidigare nämnts att Gränshinderrådet ska få ett 
utökat mandat till att även inkludera att säkerstäl-
la det gränsregionala samarbetet under kriser. 

NORDISK KRISSAMARBETE UNDERSÖKS
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Flemming Møller 
Mortensen (S). Anna Hallberg (S).
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FIRE INDSATSER I GANG UNDER GREATER 
COPENHAGENS GRØNNE CHARTER

– Der er tolv initiativer i Copenhagen Green og det 
første, som vi er i gang med, er at etablere et Living 
lab for klimatilpasning. Det handler om at samle 
forsyningsselskaberne i regionen, fortæller Nicolai 
Juel Vædele, director Greater Copenhagen Green. 

VA Syd, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, 
Hofor, Novafos og Sweden Water Research, har 
sammen med København, Malmø, Helsingborg og 
Region Hovedstaden samt Det Nationale Netværk 
for Klimatilpasning og Danmarks ambassade i 
Stockholm har underskrevet et fælles ”Memoran-
dum of understanding” for et klimarobust Greater 
Copenhagen. Konkret handler det blandt andet om 
at få vejr-radarer til at tale sammen.  

–  I dag taler vejrraderne i Danmark og Sverige ikke 
sammen. Det kan vi få dem til, og så kan de sam-
men blive bedre til at forudse et skybrud og måske 
kunne advare tidligere end de har kunnet gøre hver 
for sig. Det er et eksempel på, hvor det kan være 
simpelt at spare milliarder af kroner på begge sider 
gennem samarbejde, siger Nicolai Juel Vædele.

I det hele taget handler klimatilpasning meget om 
digitalisering. Og det er oplagt for kommunerne at 
samarbejde omkring det, både i forhold til at dele 
viden og at lave fælles indkøb, mener Nicolai Juel 
Vædele.

– Vores Living Lab aktører har kigget ned i 
budgetterne og estimeret, at der samlet set i Greater 

Nicolai Juel Vædele.

I oktober sidste år vedtog den politiske samarbejdsorganisation Greater 
Copenhagen et charter for grøn omstilling og vækst, Greater Copenhagen 
Green. Fire temaområder med tolv indsatsområder, med konkrete tiltag, 
blev opstillet med målet om at blive ”en internationalt førende metropol-
region inden for grøn omstilling og grøn vækst.” I januar blev Nicolai Juel 
Vædele ansat til at drive implementeringen af Copenhagen Green. Nu er to 
af tiltagene godt i gang og to bliver igangsat i løbet af efteråret.  
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Copenhagen-geografien vil blive lagt omkring 100 
milliarder danske kroner på klimatilpasning de næste 
ti år. Det er rigtig mange penge. Og 50 milliarder 
af dem, er for ny data og digitalisering. Og her kan 
vi samarbejde og spare nogle penge, siger han og 
fortæller et konkret eksempel med sensorer for over-
vågning af systemer for opsamling af regnvand.

Digitale løsninger skal forbedre mulighe-
derne for at dele vedvarende energi
Det andet tiltag, som er i gang 
under Greater Copenhagen 
Green, kaldes Innovation Hub 
for Intelligente og Fleksible 
energiløsninger. 

– Energisystemerne er un-
der en kæmpestor transition, 
hvor den vedvarende energi 
vil komme til at stå for en 
voksende del af vores energiforbrug. Men det er en 
udfordring, at det er svært at opbevare vedvarende 
energi, siger Nicolai Juel Vædele og fortsætter: 

– Det er fint med vindmøller og solceller, når det 
blæser og solen skinner, men vi kan ikke opbevare 
den energi og gemme det til en anden dag, hvor det 
er vindstille eller solen ikke skinner. Vi skal lave nogle 
kloge systemer for opbevaring af vedvarende energi. 

I stor skala taler man ofte om Power to X, en 
teknologi for omdannelse og overførsel af overskud-
senergi fra en type af energi til en anden. Men det 
kan også handle om lokale energifællesskaber, hvor 
der oprettes systemer for at dele overskudsenergi, 
som eksempelvis bliver skabt fra solceller på taget 
af et parcelhus. Det handler igen om at digitalisere, 
forklarer Nicoali Juel Vædele:

– Med algoritmer kan man udvikle et system, 
hvor du kan beregne, hvor meget energi som vil 
blive produceret under de kommende vejrforhold, 
og om du vil få overskudsenergi som naboen kan 
lade sin Tesla med. 

Den offentlige indkøbsmuskel et vigtigt 
værktøj i grøn omstilling
De fire temaområder i Greater Copenhagen Green 
- CO2 neutralitet, energieffektivitet, cirkularitet og 
klimatilpasning - er koblet til FN’s verdensmål og 
Nicolai Juel Vædele understreger, at det overord-
nede formål handler om at skabe grøn vækst og 
innovation. Greater Copenhagens rolle er ikke at 
opfinde løsningerne, men at bringe aktører sam-
men, som kan gøre det. Det handler ofte om at ud-

vide et eksisterende projekt eller samarbejde til også 
at involvere partnere fra den anden side af Øresund. 
Nordic BioScience Hub, som er et af de tiltag, der 
bliver fokuseret på i efteråret, er et sådant.  

– Her tapper vi ind i noget andre har arbejdet 
med i noget tid, men vi tilfører svenske partnere 
som Lunds universitet og Alfa Laval. Det handler 
om rammevilkår og testfaciliteter for bio science. 
Det kan være enzymer i fødevarer, brændstof, 
byggematerialer osv. Jeg kan forestille mig at Lunds 

universitet og ESS kan 
blive oplagte partnere på 
denne del, siger Nicolai Juel 
Vædele.

Det fjerde tiltag fra det 
grønne charter, som sættes i 
gang i løbet af efteråret, går 
under arbejdsnavnet Greater 

Copenhagen Food - Klimavenlige fødevarer: Fra 
jord til bord og fra bord til jord, og handler om 
cirkularitet. 

– Det handler om innovation på fødevareområ-
det. Det er blevet estimeret, at der bliver serveret en 
million offentlige måltider i vores region om dagen! 
Det er mange. Det er på plejehjem, i skolerne, på 
sygehusene. De arbejder allerede med bæredyg-
tighed og økologi mange steder, men hvis vi kan 
spænde en innovationsvogn for, så kan vi også se på 
bæredygtighed i forhold til blandt andet logistik og 
emballage, ikke kun maden, men også håndteringen 
af den.

– Så det er virkelig her, at den offentlige ind-
købsmuskel vil kunne bidrage til grøn omstilling, 
siger Nicolai Juel Vædele. 

”Den offentlige ind-
købsmuskel vil kunne 

bidrage til grøn 
omstilling.”

GREATER COPENHAGEN GREEN 
 
Den politiske samarbejdsorganisation Greater 
Copenhagen vedtog i oktober 2020 et charter for 
grøn omstilling og vækst med fire temaområder 
og tolv indsatsområder som hver især indeholder 
konkrete tiltag.
 
CO2-neutral Greater Copenhagen
Energieffektiv Greater Copenhagen
Cirkulær Greater Copenhagen
Klimarobust Greater Copenhagen
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I juni lämnades förslaget till programmet för Inter-
reg Öresund-Kattegatt-Skagerak (ÖKS) 2021-2027 
in till näringsdepartementet i Sverige, Erhvervssty-
relsen i Danmark oh Moderniseringsdepartemnetet 
i Norge. De elva regionerna i programgeografin 
har arbetat med att ta fram ett programförslag. I 
processen har även Förvaltande myndighet (Till-
växtverket), EU-kommissionen och tjänstemän från 
nationell nivå varit inblandade och förslaget har 
dessutom varit på remiss. Efter beslut på nationell 
nivå ska det godkännas av EU-kommissionen.

– Det väntas att den nationella nivån ska kunna 
godkänna programförslaget i oktober. Sedan ska 
det till EU-kommissionen. Förväntningen är att 
det nya programmet kan påbörja att ta emot an-

sökningar någon gång mellan april och juni 2022, 
säger Eskil Mårtensson, utvecklingsstrateg på 
Region Skåne och projektledare för programskriv-
ningsarbetet, till News Øresund.

Interreg ÖKS stödjer gränsregionala projekt och i 
det nuvarande programmet har medfinansieringen 
från EU varit 50 procent. I det nya förslaget ville 
politikerna att det skulle vara 60 procents finansie-
ring från EU. Det måste dock EU Kommissionen 
godkänna.

Mer fokus på grön omställning
Det nya programmet kommer på samma sätt som 
det nuvarande att ha fyra områden, men det blir 

UPDATE:
Interreg-projekt kan få 60 pro-
cents medfinansiering från EU 
framöver
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Den kommande programperioden för Interreg Öresund-Kattegatt-Ska-
gerrak (ÖKS) kommer att ha en budget på runt 125 miljoner euro från 
EU. Det är ungefär lika mycket som föregående period. I programförsla-
get, som lämnades från de elva regionerna i programgeografin till natio-
nell nivå i de berörda länderna i juni, föreslås det bland annat att medfi-
nansieringen från EU ska vara 60 procent istället för 50 procent som i det 
nuvarande programmet.

INTERREG-PROGRAMMET
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mer fokus på grön omställning. Dessutom ser 
det, enligt Eskil Mårtensson, ut att bli det enda 
Interreg-programmet i norra Europa med ett uttalat 
transporttema.

De fyra områden i det nya programmet är: 

• Innovativ region för en smart och hållbar 
ekonomisk omställning.

• Hållbar, cirkulär och klimatsmart region
• Sammanhängande region med hållbar mobilitet
• Gränslös arbetsmarknadsregion

– Programmet har en starkare miljöprofil än 
tidigare. Inom de fyra områden finns till exem-
pel målsättningar om förnybar energi, hållbar 
transport, klimatanpassning och cirkulär ekonomi, 
säger Eskil Mårtensson.

Den fjärde punkten kring arbetsmarknadsintegra-
tion tror även Eskil Mårtensson kan bli mycket 

relevant för projekt framöver.
– Insatser för att främja den gränsregionala 

arbetsmarknaden tror vi också kan spela en viktig 
funktion. Det finns ett behov av att kickstarta efter 
coronakrisen. Det kommer vara möjligt att starta 
projekt till exempel om gränshinder och gränsregi-
onal statistik.

125 miljoner euro till gränsregionala projekt
I det nuvarande programmet har 127 miljoner euro 
delats ut till drygt 80 tvärregionala projekt. Bud-
geten för nästa programperiod kommer sannolikt 
att hamna på runt 125 miljoner euro, enligt Eskil 
Mårtensson. Norge kommer även fortsatt att bidra 
med runt 10 miljoner euro till programmet.

– Programmet tar tag i de stora utmaning-
ar vi ser framför oss i Greater Copenhagen och 
ÖKS-området, och det finns mycket pengar från 
EU till viktiga insatser. Så nu är dags för oss alla 
att börja utveckla projektidéer, säger Eskil Mår-
tensson.

FAKTA OM INTERREG  PROGRAMMET ÖRESUND- KATTEGAT-
SKAGERRAK (ÖKS)

Interreg-programmet är ett EU-program som 
stödjer territorialt samarbete. Tvärregionala 
projekt kan enligt de nuvarande regler ansöka 
om 50 procents finansiering från programmet. 
Under 2014-2020 var de fyra insatsområden 
för Interreg ÖKS: innovation, grön ekonomi, 
transport och sysselsättning

Ungefär 88 projekt har beviljats stöd under 
denna programperioden.
När programperioden summeras enligt Inter-
reg-programmets sida för gränslösa resultat 
har projekten till exempel bidragit med:

• 1 600 nya jobb 
• 300 nya företag
• 1 050 nya e-hälsolösningar 
• 220 realiserbara metoder för grön omställ-

ning
• 80 nya laddstationer
• 39 nya transportlösningar

Budgeten har omfattat 127,5 miljoner euro 
från EU och 10 miljoner euro i norska medel 
att söka i programmet. 

Programperioden 2014-2020 är stängt för 
ansökningar, men det finns för närvarande en 
möjlighet att söka maximalt 50 000 euro till 
ett så kallad brobyggarprojekt. Det är ett för-
projekt till ett projekt som kan drivas vidare i 
det nya programmet 2021-2027 och ska därför 
kunna passa in i ett av de nya programområ-
den.

Programgeografin för Interreg Öresund-Kat-
tegat-Skagerak täcker regionerna: Region 
Skåne, Halland och Västra Götaland i Sverige, 
Region Huvudstaden, Midtjylland, Nordjylland 
och Själland i Danmark samt fylkeskommu-
nerna Agder, Oslo, Vestfold och Telemark 
samt Viken i Norge. 
 
 
Källa: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak
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UDBYGNING AF INFRASTRUKTUR 
KRÆVER MERE SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Hvad vil du tage med dig fra tiden som regi-
onrådsformand til overborgmesterstolen? 

– Jeg er selv københavner med stort K og har altid 
haft mange visioner for byen. Som regionsråds-
formand har jeg arbejdet for en stærk hovedstads-
region – med lighed i sundhed, god infrastruktur 
og et stigende fokus på den grønne omstilling. Da 
jeg første gang stillede op til Folketinget, var det 
med kreds i København – og med et ønske om 
bedre vilkår for de mest udsatte københavnere – 
stofbrugerne. Det blev siden til virkelighed. Mit 
arbejde som regionsrådsformand har givet mig en 
unik mulighed for allerede nu at have indgående 
kendskab til omegnskommunerne. Og dermed også 

til udfordringer og fælles muligheder. Det håber jeg 
at kunne bringe i spil fra Rådhuset. For København 
er i sig selv fantastisk – og kan meget på egen hånd. 
Men det er fuldstændig nødvendigt, at samarbejdet 
med omegnskommunerne og regionen er tæt og 
forpligtende, for vi kan ikke alt alene. 
 

Hvad er det vigtigste tema for dig i valg-
kampen?

– Når jeg siger, at jeg går til valg på at gøre Køben-
havn mere fælles, mere lige og mere grøn, så er det 
ikke blot flotte valgparoler. Jeg mener, at Køben-
havn er fantastisk. Men vi kan blive bedre. Vi gør 

Sophie Hæstorp  
Andersen.

Sophie Hæstorp Andersen (S) ställer upp som kandidat till överborgmästare 
i Köpenhamns kommun. Sedan 2014 har hon varit ordförande för Region 
Hovedstaden och då även varit involverat i Öresundssamarbetet. Hon an-
ser att klimatet och bostadsmarknaden är de två största utmaningarna för 
huvudstaden och hon vill att Köpenhamn ska bidra till att stärka Greater 
Copenhagen samarbetet inom grön omställning, turism, näringslivsfräm-
jande och arbetsmarknad. Och hon ser ett behov för nya fasta förbindelser.
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byen mere fælles og lige ved at styrke vores børns 
folkeskoler og ved at bygge flere almene boliger. Fol-
keskolen er en af vores vigtigste samfundsinstitutio-
ner, og i København skal vi formå at give alle vores 
børn den bedste start på livet – uanset bydel. Og 
så skal der bygges flere boliger og især flere almene 
boliger. Vi skal som samfund væk fra en accept af, 
at det er en naturlov, at urbaniseringen skaber byer, 
hvor der kun er plads til dem med højt betalte jobs. 
For så giver vi køb på sam-
menhængskraften. København 
er og skal i højere grad være en 
blandet by, hvor vi også møder 
dem, der ikke lige ligner os 
selv. Det skal flere boliger, som 
er bygget bæredygtigt, skabe 
rammerne for – sammen med 
flere rum til fællesskaber og 
grønne åndehuller. Og det 
leder mig hen til det grønne. Sidst mener jeg, at 
det er vores opgave som hovedstad at gå foran i den 
grønne omstilling. Danmark er et foregangsland 
– København skal gå i spidsen af den fortrop. Det 
kræver et stort arbejde fra alle parter. Både politi-
kere, borgere og virksomheder. Men det er særligt 
vigtigt, at vi fra rådhuset sætter rammerne for at 
udvikle politik, der hele tiden har klimaaftrykket 
in mente. Derfor foreslår vi bl.a. et klimabudget, 
der skal lægge rammerne for al politisk udvikling i 
København, og at benzin- og dieselbiler i byen skal 
være udfaset i 2030. 
 

Hvad er den største udfordring for Køben-
havn i de kommende år?
 
– Som jeg ser det, står København overfor to grund-
læggende udfordringer: En klimakrise og en bolig-
krise. Boligpriserne stiger. Og for at København skal 
blive en mere lige og fælles by, er det essentielt, at vi 
også får flere boliger, der er til at betale. Byen vokser 
fortsat, og hvis vi reelt set ønsker, at vores børn 
og børnebørn skal have et sted at bo, når de bliver 
ældre, så skal vi bygge flere boliger og sikre rum 
til de sociale fællesskaber i byen, som f.eks. idræt, 
kultur og natur. Vi skal bygge flere almene boliger, 
og vi skal turde se på hvilke boformer, vi kan skabe, 
så der bliver plads til alle i denne by. København er, 
sammenlignet med andre storbyer, fortsat en by, de 
fleste mennesker kan bo i. Men det er ikke kommet 
af sig selv.

– Samtidig står vi over for en klimakrise. Vi be-
høver ikke at kigge længere væk end til sommerens 

oversvømmelser i Tyskland. Og ligeledes kan man 
se, hvor slemt det står til med skovbrande i både 
Australien og Californien. Selvom man måske tæn-
ker, at det da ikke står ligeså slemt til i Danmark, så 
er det vigtigt, at vi i ordentlig tid klimasikrer vores 
by og bidrager til at begrænse CO2-udledningen.  

Hvilke styrker/fordele ser du i samarbejdet 
med Skåne/Sydsverige?

– Jeg ser mange styrker, idet 
vi på begge sider af sundet 
kan bidrage med forskellige 
ressourcer og ekspertise. Det 
kan være til gensidig fordel. 
Et tæt samarbejde mellem 
København og kommunerne 
og regioner på hele Sjæl-

land og Skåne/Sydsverige om grøn omstilling, life 
science, infrastruktur, forskning og turisme vil være 
et vigtigt skridt mod en nordeuropæisk vækstmet-
ropol i Greater Copenhagen. Coronakrisen har også 
understreget endnu et vigtigt element i vores samar-
bejde. Kriser kan altid opstå, og hvis vi har indgået 
langsigtede aftaler og åbne kommunikationslinjer i 
fredstid – så er vi bedre rustet sammen i krisetid. 

Hvilken rolle skal København spille i 
Greater Copenhagen-samarbejdet med de 
svenske regioner og kommuner?

– København skal være en by, hvor vi bidrager til, 
at Greater Copenhagen-samarbejdet bliver mar-
kant stærkere i sin politiske relevans og skabelse 
af resultater. For ligesom vi har behov for fælles 
løsninger i klimakrisen, har vi også et stigende 
behov for fælles løsninger i den grønne oms-
tilling af f.eks. transportsektoren og i samarbejdet 
om at tiltrække investeringer og skabe et godt 
erhvervsklima for de virksomheder, vi har i hele 
regionen. 

– Min mission er bl.a., at vi i København skal 
give klimaet samme tyngde som økonomien, og 
det skal alle aftaler lavet i dette samarbejde også. 
I takt med at vi får udbygget vores infrastruktur, 
og at Femern-forbindelsen også bliver færdig, ser 
jeg det som afgørende, at samarbejdet på tværs 
af sundet også bliver styrket. Det bliver afgøren-
de for at tiltrække internationale investeringer, 
styrke turismen og skabe bedre muligheder for de 
mennesker, der arbejder på begge sider af sundet.

”Som jeg ser det, står 
København overfor to 
grundlæggende udford-
ringer: en klimakrise 
og en boligkrise.”
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INTERVJU: SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN

På hvilken måde kan København bidrage til 
et mere integreret arbejdsmarked på tværs 
af Øresund?

– I København har vi lufthavnen, og den er blevet 
beskrevet som porten til Norden. Lufthavnen er 
det vigtigste knudepunkt for os og vores svenske 
naboer, og derfor skal vi også sikre, at der er en or-
dentlig og bæredygtig fremtidssikring af den i form 
af den kommende ombygning, så der kan komme 
flere passagerer. Den er vores adgang til verden og 
verdens adgang til os.
 

Hvordan tror du at den stigende arbejd-
skraftsmangel i Danmark kan påvirke 
interessen for Øresundsspørgsmål på den 
danske side?

– Der er ingen tvivl om, at vi mangler arbejdskraft 
i København og i hele hovedstaden. Et tættere 
samarbejde indenfor Greater Copenhagen er med til 
at gøre vores megaregion mere synlig internationalt 
og gøre os i stand til at tiltrække talenter. Men sam-
arbejdet er også nødvendigt, for at vi kan få løst de 
mange grænsehindringer, der fortsat er for dem, der 
bor på den ene side af Øresund, men som arbejder 
på den anden side. Det har vi brug for. 

Hvilke muligheder ser du ved en etablering 
af en metro mellem København og Malmø?

  – Grundlæggende synes jeg, at der er behov for 
flere faste forbindelser over Øresund i form af både 
en HH-forbindelse og en udvidelse af metroen til 
Malmø. Metro mellem København og Malmø ville 
gøre livet nemmere for mange pendlere. Og på den 
måde er det et vigtigt redskab til at mindske biltra-
fikken. København har et ambitiøst mål om at blive 
verdens første CO2-neutrale hovedstad, og derfor er 
den offentlige transport i hovedstadsområdet også 
nødt til at hænge godt sammen, så den sammen 
med cyklen bliver det foretrukne transportvalg. Det 
skal dog understreges, at det gælder for alle planer 
for udvidelsen af metro, at finansieringen først skal 
være på plads. Og grundige forundersøgelser vil 
under alle omstændigheder være en nødvendighed.

INTERVJU: SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN

ØRESUNDSINSTITUTTET • Oktober 2021

”Grundlæggende synes 
jeg, at der er behov for 
flere faste forbindelser 
over Øresund i form af 
både en HH-forbindelse 

og en udvidelse af metro-
en til Malmø.” 
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Från lördag den 23 oktober 
2021 får partierna hänga 
upp valaffischer inför kom-
mun- och regionvalet som 
är den 16 november.  Foto 
från valet 2017. 



34 35ØRESUNDSINSTITUTTET • Oktober 2021

I Danmark väljs politiker till region- och kom-
munfullmäktige den tredje tisdagen i november 
var fjärde år medan de nationella folketingsvalen 
inte har en fastsatt dag. Det är statsministern som 
bestämmer när det är folketingsval och ofta annon-
seras detta med tre veckors varsel så valkampanjen 
blir kort men intensiv.  Regionråds- och kommun-
valet engagerar inte på samma sätt som nationella 
val, men eftersom det inte är folketingsval samtidigt 
får de lokala valen relativt mycket uppmärksamhet i 
media, även rikstäckande när valet närmar sig. 

Det finns många små lokala partier i Danmark 
och vid senaste kommunalvalet den 21 november 
2017 fick lokallistorna totalt sett 3,9 procent av 
rösterna. Men även om det finns många lokala 
partier i kommunerna så är det de två etablara-
de rikspartierna Socialdemokratiet och liberala 

Venstre som får flest röster och har flest borg-
mästare i kommunerna. Vid kommunvalet 2017 
fick Socialdemokratiet samlat sett 32 procent av 
rösterna och Venstre 23 procent. 

Den nuvarande fördelningen av borgmästar-
poster ser ut som följer: 

Socialdemokratiet: 47 
Venstre: 37 
Det Konservative Folkeparti: 8 
Radikale Venstre: 1
Socialistisk Folkeparti: 1
Dansk Folkeparti: 1
Alternativet: 1
Lokalt parti: 2 

Vid senaste regionråds- och kommunval 2017 rösta-
de 70,8 procent av väljarna. Enligt en analys från 

TEMA:
Kommun- och regionval i 
Danmark
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Danskarna går till region- och kommunval den 16 november. I Köpenhamn 
är det säkert att det blir en ny överborgmästare eftersom den nuvarande 
på posten inte ställer upp. Huvudkandidat för Socialdemokratiet är Sophie 
Hæstorp Andersen, tidigare regionrådsordförande i Region Hovedstaden. 
Socialdemokratiet har idag 47 av 98 borgmästarposter i landet och med 
det stödet som partiet just nu har på riksnivå kan det ut att bli ännu ett bra 
val för de socialdemokratiska lokalpolitikerna. 

VAL I DANMARK
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Kommunernes Landsforening kommer runt 4,5 
miljoner människor vara röstberättigade till region-
råds- och kommunvalet i november. I kommunerna 
är det i snitt 22 procent av väljarna som antingen 
har fyllt 18 år, har invandrat, flyttat från annan 
kommun eller bytt medborgarskap sedan senaste 
valet och därmed kan rösta för första gången. 

Sophie Hæstorp Andersen satser på att S 
behåller makten i Köpenhamn

I Köpenhamn har Socialdemokratiet haft den ledan-
de positionen som överborgmästare under närmare 
100 år. I Borgerrepræsentation sitter 55 politiker. 
De två största partierna är Socialdemokratiet med 
15 mandat och Enhedslisten med 11 mandat. De 
borgerliga partierna, Venstre, Konservative och 
Dansk Folkeparti, har tillsammans 11 mandat. 

Det görs inte många opinionsmätningar inför 
kommunvalet, men enligt en opinionsmätning som 
gjordes av Epinion för Altinget i november förra 
året står Socialdemokratiet till att behålla titeln som 
största parti, men tät följd av det rödgrönna partiet 
Enhedslisten. Enligt politiska bedömare har dock 
Enhedslisten inte en särskilt stor chans att ta över 
makten eftersom de saknar stöd från övriga partier, 
men partiet kan givetvis få mycket inflytande i de 
konstituerande förhandlingarna på valnatten.

Socialdemokratiets överborgmästarkandidat, Sophie 
Hæstorp Andersen, har inte suttit i Köpenhamns 

Borgerrepræsentation förut utan hon kommer från 
posten som ordförande för Region Hovedstaden. 
Den nuvarande överborgmästaren, Lars Weiss, till-
trädde efter Frank Jensen, som varit överborgmästa-
re under tio år, avgick efter anklagelser om sexuellt 
kränkande beteende. Från början sa Lars Weiss att 
han inte önskade att ställa upp som huvudkandidat 
i valet. Sophie Hæstorp Andersen säger intervjun på 
sidan 28 att hon går till val på att göra Köpenhamn 
mer gemensam, mer jämlik och mer grön. Hon vill 
stärka grundskolan, bygga fler allmänna bostäder 
och växla upp den gröna omställningen bland annat 
genom att göra en klimatbudget och fasa ut bensin- 
och dieselbilar fram till 2030. 

I Helsingör utmanar Socialdemokratiet 
Benedikte Kiær (K)
 
I Helsingör är den konservativa politikern, och 
tidigare socialministern, Benedikte Kiær borgmäs-
tare. Konservative är det största partiet i Byrådet 
med 9 mandat, följt av Socialdemokratiet med 8 
mandat. Historiskt sett var Helsingør en soci-
aldemokratisk kommun, men sedan mitten av 
90-talet har Konservative styrt Helsingör dock 
med undantag av mandatperioden 2009-2013 där 
Venstre-politikern Johannes Hecht-Nielsen tog 
makten genom stöd från röda blocket. Men sedan 
2013 har det varit Benedikte Kiær och Konserva-
tive som haft borgmästarposten. Enligt politisk re-
daktör på Helsingør Dagblad kan det bli ett jämnt 
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val mellan Konservative och 
Socialdemokratiet. 

– Der skal ikke meget til, 
før magten tipper. Det bliver 
et gyservalg. Det er Konser-
vatives Benedikte Kiær og 
Socialdemokratiets spidskan-
didat, Claus Christoffersen, 
der kæmper om at blive 
borgmester. Begge partier 
har haft fremgang på lands-
plan, og de gik begge frem 
ved det seneste kommunal-
valg i Helsingør Kommune. 
Så det kan blive afgørende, 
hvem af de to partier, der går 
mest frem ved det kommen-
de valg, säger Jesper Munch 
Nielsen till TV2 Lorry.

Lars Gaardhøj (S) ny huvudkandidat i social-
demokratiska huvudstadsregionen 

I Region Huvudstaden har Socialdemokratiet haft 
posten som regionrådsordförande sedan regionerna 
bildades 2007 och innan dess var även Köpenhamns 
amt styrd av Socialdemokratiet sedan 70-talet. Se-
dan 2014 var regionrådsordförande Sophie Hæstorp 
som nu istället ställer upp i Köpenhamn och det 

är nu Lars Gaardhøj, som är Socialdemokratiets 
huvudkandidat. Han valdes in i Regionsrådet 2009 
och har bland annat varit ordförande för Regio-
nens Näringsliv- och tillväxtutskott och medlem av 
Interregs styrkomittée. Socialdemokratiet har idag 
13 mandat. Det näststörsta partiet är Venstre med 
sex mandat. Venstres huvudkandidat är Martin Ge-
ersten som har varit medlem av Region Huvudsta-
dens Regionsråd sedan 2014, är medlem av Greater 
Copenhagens styrelse och medlem av Folketinget. 
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Särskilt för Köpenhamn är också att det politiska 
arbetet organiseras i ett så kallat ”mellem-
formstyre”, med delad administrativ ledning. 
Ordföranden för utskotten benämns och medan 
den högsta politikern, ordförande för Borgerre-
præsentationen och Ekonomiutskottet, kallas 
överborgmästare. Alla borgmästarna är medlem 
av Ekonomiutskottet och är heltidspolitiker.

Regionernas högsta beslutande organ kallas 
Regionsrådet och det har 41 folkvalda med-
lemmar. Det politiska arbetet organiseras i ett 
”forretningsudvalg” och flera utskott eller forum, 
exempelvis Vårdutskottet eller Utskottet för Nä-
ringslivsutveckling. Den högsta politiska posten är 
ordförande för Regionsrådet och hen är den enda 
heltidspolitikern.

FAKTA OM KOMMUN- OCH REGIONVAL I DANMARK

Till skillnad från Folketingsvalet som blir utlyst av 
statsministern, finns det en bestämd valdag för 
valet till Danmarks fem regioner och 98 kommuner. 
Det är den tredje tisdagen i november vart fjärde 
år. Politikerna tillträder 1 januari året därefter och 
sitter i fyra år. I år hålls valet den 21 november. 

Kommunernas högsta beslutande organ kallas 
Byråd eller Kommunalbestyrelse och består av 
minst 9 och högst 31 folkvalda politiker. Det politis-
ka arbetet organiseras genom olika utskott som har 
var sin ordförande. Borgmästaren är ordförande för 
finansutskottet och översta administrativa ledare 
för hela administrationen samt även den enda 
heltidspolitikern.

I Köpenhamn kallas Byrådet för Borgerrepræ-
sentationen och i denna sitter 55 medlemmar. 
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Venstre och Socialdemokratiet turas om 
makten i Region Själland

Sedan regionerna bildades 2007 har partifärgen på 
regionrådsordförande i Region Själland skiftat vid 
varje val. För närvarande är ordförande från Soci-
aldemokratiet. Heino Knudsen kom från lokalpo-
litiken på Lolland och har under sin mandatperiod 

varit aktiv i Greater Copenhagen samarbetet, 
bland annat som ordförande under 2020 där han 
stod i spetsen för chartret om grön omställning. 
Socialdemokratiet har idag 14 mandat och Venstre 
har 10 mandat i Regionsrådet. Venstres huvud-
kandidat är Jacob Jensen, som varit medlem av 
Regionsrådet sedan 2018 och även är medlem av 
Folketinget där han är Venstres miljötalesperson.  
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En anden udfordring er Øresund – vi skal passe 
godt på vores unikke natur i sundet. Derfor skal 
overløb efter de stigende mængder regnvand 
bremses ligesom skal samarbejde om yderligere 
sikring at naturen i Øresund. 

Hvordan ser du på samarbejdet med Skåne/
Sydsverige (Greater Copenhagen) – og hvordan 
tror du det ser ud om ti år?
Det er afgørende, at vi samarbejder tæt på tværs 
af sundet. Et tæt samarbejde og integreret 
arbejdsmarkedet er afgørende for, at vi klare os 
godt i den internationale konkurrence. Corona 
har slået os lidt tilbage, men hvor der er vilje er 
der vej. Så jeg er optimistisk, og forventer at vi 
samarbejder endnu mere om ti år.

 
voldsomt til det specialiserede socialområde 
som blandt andet er bosteder samt udsatte børn 
og voksne. Vi skal have bragt orden i økonomien.
 
Hvordan ser du på samarbejdet med Skåne/
Sydsverige (Greater Copenhagen) – og hvor-
dan tror du det ser ud om ti år?
– Jeg ser rigtig positivt på samarbejdet med 
Sydsverige, og de muligheder der ligger i det. 
Jeg tror, at vi inden for ti år er smeltet endnu 
mere sammen som region og har endnu støre 
udveksling af studerende og arbejdskraft samt 
endnu tættere samarbejde med vidensinstitutio-
ner, virksomheder og kulturliv.

På hvilke områder ser du størst nytte af sam-
arbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 
fremover?
– De vigtigste område som jeg ser det, er be-
skæftigelsesområdet og udvekslingen af arbejd-
skraft, uddannelsesområdet samt udvekslingen 
indenfor kulturlivet.

CLAUS CHRISTOFFERSEN (S)
HELSINGØR
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Hvad er det vigtigste tema for dig i valgkampen?
– Det vigtigste tema er, at vi sikrer at alle unge 
har muligheden for at få sig en uddannelse efter 
folkeskolen. I dag taber vi ca. 10 procent af hver år-
gang, som ikke får karakterer, der gør det muligt 
at tage en erhvervsuddannelse.  

Hvad er den største udfordring for Region Ho-
vedstaden i de kommende år?
– Den største udfordring er, at vi har en ubalance 
i vores kommunale økonomi. Udgifterne stiger 

Hvad er det vigtigste tema for dig i valgkampen?  
Det er vigtigt, at vi nu og de kommende år sikrer 
en værdig ældrepleje til dem, der får behov. Vi skal 
sørge for, at de ældre har tilbud at vælge mellem, 
- derfor vil jeg gerne have flere friplejehjem. Dertil 
skal vi også knokle for at sikre medarbejdere nok 
og at der er et velfungerende nært sundhedsvæ-
sen. Vi skal også fortsat have fuld fart på den 
grønne omstilling, hvor vi i Helsingør Kommune er 
helt med i fronten. 

Hvad er den største udfordring for Region Ho-
vedstaden i de kommende år?
En af de største udfordringer er rekruttering af 
medarbejdere inden for alle områder. Alle brancher 
– offentlige som private – mangler arbejdskraft. 
Derfor er det så afgørende, at alle som kan også 
har et arbejde. Vi har som samfund ikke råd til, at 
man er på offentlig forsørgelse selvom man godt 
kan arbejde. I forlængelse heraf, så skal vi have 
ledige ikke-vestlige indvandrere og flygtninge i 
arbejde. Vi er godt på vej, så af de gode resultater 
som Jobcenteret har opnået de seneste år.

BENEDIKTE KIÆR (K) 
HELSINGØR
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Hvordan ser du på samarbejdet med Skåne/
Sydsverige (Greater Copenhagen) – og hvordan 
tror du det ser ud om ti år?
– Jeg vil arbejde for, at samarbejdet bliver 
tættere og stærkere. Jeg ved, at der er kæmpe 
potentiale hen over Øresund, når vi samar-
bejder. Jeg ser f.eks. frem til, at det store 
forskningsanlæg ESS åbner. Det bliver nemlig 
et af Europas mest avancerede forskningsan-
læg, som vil tiltrække forskere og virksomheder 
til fra hele verden. Det skal vi forstå at udnytte 
potentialet i på begge sider af sundet – og jeg 
tror vi om 10 år har en meget mere sammen-
hængende region, hvor flere studerer, arbejder 
og lever på tværs af Øresund.

en reform, som fremtidssikrer sundhedsvæse-
net. Vi skal have en plan, som skaber bedre og 
mere sammenhæng for de mange patienter, som 
falder ned mellem stolene i overgangen mellem 
praktiserende læge, sygehuse og de kommunale 
tilbud. Som patient skal man opleve, at der en 
ensartet høj kvalitet i de kommunale tilbud, hvis 
man har behov for det, når man udskrives fra 
hospitalet. Det er der ikke i dag. Hverken på det 
somatiske eller det psykiatriske område. Det er 
rent postnummerlotteri.

Hvordan ser du på samarbejdet med Skåne/
Sydsverige (Greater Copenhagen) – og hvordan 
tror du det ser ud om ti år?
Min vision er for Øresundsområdet er, at vi får en 
infrastruktur, som hænger sammen på tværs af 
Øresund og understøtter det fælles arbejdsmar-
ked i Greater Copenhagen. Vi skal blandt andet 
have flere faste forbindelser mellem Sverige 
og Danmark, harmonisere vores kollektive 
transportsystemer samt sikre, at Københavns 
Lufthavn bevarer og udbygger sin position som 
en international lufthavn med flyvninger til 
mange destinationer i verden. Og det er selv-
følgelig enormt vigtigt at understrege, at det 
skal gå hånd i hånd med den grønne omstilling.

MARTIN GEERTSEN (V) 
REGION HOVEDSTADEN
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Hvad er det vigtigste tema for dig i valgkampen?
Der er i øjeblikket kæmpe problemer med lange 
ventelister i Region Hovedstaden. Det gælder også 
på forskellige kræftformer, hvor regionen ikke 
overholder de lovfastsatte krav om hurtig udredning 
og behandling. Alle sejl skal sættes til for at få 
nedbragt ventetiderne hurtigst muligt, herunder at 
gøre brug af privathospitaler, afsætte de nødvendige 
penge og bruge ny teknologi.

Hvad er den største udfordring for Region Ho-
vedstaden i de kommende år?
Jeg synes, den største udfordring for sundhedsvæ-
senet generelt set er, at vi endnu ikke har fået lavet 

Hvad er det vigtigste tema for dig i valgkampen?
– Det stærke offentlige sundhedsvæsen i Danmark 
skal udvikles, så det kan klare fremtidens udford-
ringer. Vi skal sikre, at alle borgere får behandling 
af høj kvalitet. Vi oplever desværre, at uligheden 
i sundhed er stigende, hvilket især rammer dem 
med kort eller ingen uddannelse. Sådan må det 
ikke være. I et velfærdssamfund bedømmes vi på, 
hvordan de svagest stillede i samfundet behandles. 
Derfor skal vi have alle med.  

Hvad er den største udfordring for Region Ho-
vedstaden i de kommende år?
– En meget stor udfordring i Region Hovedstaden 
er manglen på kompetent arbejdskraft. Det er 
både inden for det offentlige og det private, at der 
mangler dygtige medarbejdere. Den udfordring 
skal vi løse. Derfor skal vi uddanne og fastholde 
flere, men jeg ser også muligheder i eksempelvis 
at rekruttere flere til at tage turen over Øresunds-
broen. Jeg ser gerne en styrket Øresundsregion 
med et sammenhængende arbejdsmarked.    

LARS GAARDHØJ (S)
REGION HOVEDSTADEN

Fotnot: Två politiker från Region Sjælland har också till-
frågats, men de har inte lämnat något svar. 



40 41

NYCKELPERSONER

ØRESUNDSINSTITUTTET • Oktober 2021

havnetunnel under København, og dermed også en 
del af projektet med den kunstige ø, som plan-
lægges udenfor København, Lynetteholmen. Ny 
chef for Femern A/S er Henrik Vincentsen. Han 
har blandt andet arbejdet med forundersøgelsen af 
Kattegatforbindelsen. Der er samtidig også lavet 
ændringer i bestyrelsen for A/S Øresund. Ikke alle 
nye direktører ses i netværket eftersom de ikke har 
nogle andre poster i tværregionale organisationer. I 
Øresundsbro Konsortiet er Peter Frederiksen stop-
pet i bestyrelsen. Øresundsbroens adm. direktør 
Linus Eriksson, som tiltrådte i november sidste år, 
har fået en plads i Øresundsinstituttets besty-
relse og CPH Vækstkomité, og binder dermed 
infrastrukturselskaberne tættere til resten af det 
tværregionale netværk. 
 

Flere nye ansigter i det politiske samarbej-
de kan ventes
I det politiske samarbejde har der ikke været så 
store ændringer i det forgangne år, men eftersom 
der er valg i de danske kommuner og regioner den 
16. november, kan det ventes at der kommer flere 
nye politikere ind i samarbejdet efter nytår. En af 
de vigtigste poster, Københavns overborgmester, 
bliver helt sikkert besat af en anden politiker end 
nuværende Lars Weiss, eftersom han ikke opstiller 
som kandidat til overborgmester for Socialdemokra-
tiet. Det er i stedet Sophie Hæstorp Andersen, som 
i Øresundssamarbejdet allerede er kendt fra posten 
som regionrådsformand i Region Hovedstaden og 
tidligere medlem i Greater Copenhagens bestyrelse. 
(læs interview side 28). Lars Gaardhøj overtog pos-
ten som regionrådsformand i Region Hovedstaden 
efter hende og stiller nu op til genvalg. 

Der valg i Sverige i september næste år og der vil 
dermed også kunne ske en udskiftning på svensk 
side. For eksempel har Peter Danielsson, som har 
været har borgmester i Helsingborg i snart 15 år, 
meddelt at han ikke genopstiller. 

I den tysk-dansk-svenske-norske organisation har 
Oslo overtaget formandsskabet og Vegar Andersson 

som er politisk rådgiver, er blevet formand efter 
Claus Christian Claussen fra Slesvig-Holstein. Ef-
tersom han ikke har andre poster i det dansk-svens-
ke netværk, ses han ikke i netværksbilledet.

At der er lidt færre personer i netværket om-
kring STRING og Greater Copenhagen end sidste 
år, skyldes at Koordinationsgruppen i Greater 
Copenhagen ikke længere består af faste medlem-
mer, ifølge organisationens sekretariat, og dermed 
er en række udviklingsdirektører og andre embeds-
mænd fra regionerne og kommunerne faldet ud af 
netværket. 

CPH Vækstkomité og Øresundsinstituttet 
sammenkobler flere netværk
Københavns Lufthavns Vækstkomité er den arena 
som samler flest aktører fra både det offentlige 
og private på begge sider af Sundet. Tretten af 
medlemmerne har også andre poster i det tværregi-
onale netværk, blandt andet Fehmarnbelt Business 
Council, Greater Copenhagen, Øresundsinstituttet, 
Øresundsmetro Executive og HH2030-Gruppen.  

Syv af medlemmerne i Øresundsinstituttets 
bestyrelse sidder også i andre tværregionale besty-
relser og styregrupper og trækker derfor tråde fra 
organisationen til en stor del af det øvrige netværk. 
Life Science netværksorganisationen Medicon 
Valley Alliance er forbundet til resten af netværket 
via Trine Winterø som sidder både i organisationens 
bestyrelse og Øresundsmetro Executive. MVA får 
ny direktør fra 1. november. Anette Steenberg, som 
tidligere bl.a. har arbejdet i Copenhagen Capacity, 
overtager efter Petter Hartman, som bliver ny amd. 
direktør for Medicon Village i Lund. Organisatio-
nen Gate 21, som arbejder for grøn omstilling, får 
også en ny direktør. I januar tiltræder Sofus Rex, 
som i dag er kontorchef i Fødevareministeriet.  
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For at tegne et billede af de personer, som har størst 
indflydelse på udviklingen i Øresundsregionen, 
samler Øresundsinstituttet navne på alle bestyrelses-
medlemmer i omkring 25 tværregionale organisa-
tioner og netværk. Ud fra disse lister med næsten 
400 poster, sammensættes et netværk af personer, 
som har mere end to tværregionale poster. Hvert år 
opdaterer vi alle listerne for at kunne følge forand-
ringer i netværket. (Se netværket på næste side). 

Ændringer i infrastrukturselskaberne
Der er kommet nye personer ind i de danske 
infrastrukturselskaber under Sund & Bælt Holding. 
Modersselskabet har selv fået en ny bestyrelsesfor-
mand i Michael Rasmussen, som er koncernchef 

for Nykredit. En anden ny person i Sund & Bælts 
bestyrelse er Per Christensen, formand for 3F, som 
også sidder i Øresundsmetro Executive. 
Claus Baunkjær har skiftet posten som adm. di-
rektør for Femern A/S ud med tilsvarende stilling i 
A/S Øresund. A/S Øresund er delejer af Øresunds-
broen og skal fremover også stå for den planlagte 

NYCKELPERSONER:
49 personer i 
Öresundsnätverket 2021
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I løbet af det seneste år har der ikke været så store forandringer i Øre-
sundsnetværket, som består af personer, som har mindst to poster i en 
tværregional organisation. Men i infrastrukturselskaberne ses blandt 
andet en ny direktør for A/S Øresund og Femern A/S samt et par ændring-
er i bestyrelserne. Det politiske samarbejde ventes at få flere nye ansigter 
næste år eftersom der er dansk region- og kommunalvalg i november i år 
og svensk valg i september næste år.  

Ulrika Hallengren.
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PÅ NY POST 2021 
 
Under året har flera organisationer som har bety-
delse för Öresundsregionens utveckling fått eller 
kommer få ny direktör:
A/S Øresund: Claus Baunkjær
Femern A/S: Henrik Vincentsen  
ESS: Helmut Schober
Gate 21: Majken Hansen (konstitueret). 1 januar 
2022 tiltræder Sofus Rex. 
Medicon Valley Alliance: Anette Steenberg  
Medicon Village: Petter Hartman 
Nordisk Råd: Kristina Háfoss

Linus Eriksson.

Claus Baunkjær.
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NYCKELPERSONERNYCKELPERSONER

PETER DANIELSSON
Kommunstyrelsens ordförande, 
Helsingborgs stad (M)

LARS WEISS
Overborgmester,  
Københavns  
Kommune (S)

KATRIN  
STJERNFELDT JAMMEH
Kommunstyrelsens ord- 
förande, Malmö stad (S)

TRINE WINTERØ
Dekan, Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, 
Københavns Universitet

LARS GAARDHØJ
Regionrådsformand, 
Region Hovedstaden (S)

EVAN LYNNERUP
Regionrådsmedlem, 
Region Sjælland (V)

JEPPE GRØNHOLT- 
PEDERSEN
Kontorchef, Københavns 
Kommune

LOUISE  
EKLUND
Regionråd,  
Region Skåne (L)

CARL JOHAN 
SONESSON
Regionstyrelsens 
ordförande, 
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)

PATRIK ÅKESSON
tf samhällsbyggnadschef, 
Länsstyrelsen Skåne

MALIN DAHL
Verksamhetsansvarig, 
Øresunddirekt Sverige

ERIKA PERSSON
Sektionsleder, 
Øresunddirekt DK

SANDRA  
FORSÉN
Seniorrådgivare, 
Nordiska 
Ministerrådet

MICAEL NORD
Näringslivsdirektör 
Malmö stad

YVONNE AUGUSTIN
Regionråd, Region Skåne (S)

MARIA KORNER 
WESTIN
Enhetschef EU och  
internationella  
relationer, Region Skåne

CARSTEN KRABBE
Udviklingsdirektør, 
Region Sjælland

Gate 21

Medicon
Valley 
Alliance

* Består av Interreg Styringsudvalg og Overvågningsudvalg
** Består av Greater Copenhagen Committee politiske bestyrelse og 
adminstrative styregruppe. Koordinationsgruppen har ikke længere faste 
medlemmer og medtages derfor ikke.  

*** Består av STRING Political Forum og Steering Group samt Contact Group.
**** Består av en politisk styregruppe og en administrativ styregruppe
Vi har även medtagit adjungerade och personer som kontinuerligt  deltar på 
möten utan rösträtt. 

Nätverket över Öresund 2021
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 74-77. 

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)

MARTIN BADEN
Medlem, Regionsrådet 
Region Hovedstaden

STINE JOHANSEN
Kommunaldirektør,  
Helsingørs Kommune

MICHAEL SVANE
Branchedirektør, DI 
Transport

ANNA JÄHNKE
Regionråd, Region 
Skåne (M)

TORBEN MÖGER 
PEDERSEN
Adm. direktør, 
PensionDanmark

PALLE LUNDBERG
Stadsdirektör, 
Helsingborgs stad

RICHARD  
GULLSTRAND
Bitr. Utvecklingsdirektör, 
Region Skåne

CLAUS F. BAUNKJÆR
Adm. direktør A/S Øresund 

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

SIGNE THUSTRUP KREINER
Professionelt bestyrelsesmedlemMALIN  

SUNDVALL
Chefsjurist, LKAB

JØRN TOLSTRUP ROHDE
Professionel bestyrelsesmedlem

LINUS ERIKSSON
VD, Øresundsbro Konsortiet

PER CHRISTENSEN
Forbundsformand, 3F

MIKAEL KIPOWSKI
Utvecklingsdirektör, 
Helsingborgs stad

LARS ERIK FREDRIKSSON
Bolagsförvaltare,  
Näringsdepartementet

LENE LANGE
COO, Bricks A/S

Øresundsadvokater

HH politisk
samarbejde****

Femern A/S
Landanlæg

A/S Øresund

Femern A/S

Øresunds-
instituttet

NIELS MILLING
Underdirektør, Regional 
Erhvervsudvikling Dansk 
Erhverv

TUE DAVID BAK 
Adm. direktør  
Greater Copenhagen

ULRIKA HALLENGREN
VD, Wihlborgs fastigheter 

Svedab

Fehmarnbelt
Business Council

Øresunddirekt
Sverige

Øresunddirekt
Danmark

CPH Vækstkomité

HH 2030-gruppen

STRING***

Greater
Copenhagen
Committee**

Interreg*

Øresundsbro
Konsortiet

Øresundsmetro
Executive

Sund & Bælt
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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 med kontor i København og Gøteborg, 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. 
Sekretariatschef: Magnus Schönning
Læs mere om Interreg på side 26-27
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HH-samarbejde

Det er et løbende samarbejde mellem Helsingør Kom-
mune og Helsingborgs stad. Samarbejdet består både 
af en styregruppe bestående af embedsmænd og en 
politisk styregruppe. Udover de to borgmestre Peter Da-
nielsson (M) i Helsingborg og Benedikte Kiær (K) sidder 
der også to andre politikere i den politiske styregruppe.  
HH-samarbejdet har en overordnet strategi med fem 
indsatsområder: destinationssamarbejde, byudvikling, 
arbejdsmarked, uddannelse og infrastruktur. Inden 
coronakrisen har de blandt andet afholdt fælles jobmesser 
for arbejdssøgende på begge sider af Sundet. Indenfor 
destinationsområdet arbejder de to byer under konceptet 
”two countries-one destination”og de har blandt andet en 
fælles hjemmeside med 100 besøgsmål i og omkring de to 
byer, et fælles cykelkort og fælles kampagner og events. 
Desuden er der et kultursamarbejde om at skabe en fælles 
udviklingsplatform inden for musikbranchen og tiltrække 
flere popkoncerter. Næste år arrangerer Helsingborg en 
byudviklingsmesse, H22, hvor Helsingborg skal vise flere 
dele af byen og projekter med Helsingør bliver en del af 
det, blanddt andet Upstate Europe Sustainability of arts, 
workshops med turistbranchen og udarbejdelse af to 
magasiner. 

Visionen om en fast forbindelse mellem Helsingborg 
og Helsingør har været tydelig lige siden samarbejdet 
opstod. I slutningen af sidste år blev der præsenteret en 
statslig strategisk undersøgelse af forudsætningerne for 
en HH-forbindelse.  

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 kommu-
naldirektørerne træffes en eller to gange om året.De to 
byer er talspersoner for Greater Copenhagens arbejds-
markedscharter og for nylig har de indledt et tættere 
samarbejde omkring matchning over Øresund. Derudover 
samarbejder de to kommuner også i Interreg-projekter 
og om fælles arrangementer. I 2021 arrangerede de to 
byer WorldPride og Eurogames under navnet Copenha-
gen 21. I flere omgange har Malmø og København drevet 
Interreg-projekter om mulighederne ved en etablering af 
en Øresundsmetro og har i denne sammenhæng startet 
netværket Øresundsmetro Executive. Projekterne er afs-
luttet, men arbejdet for at få en metroforbindelse mellem 
de to byer og netværket fortsætter. 

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. Genom 
Interreg-projekt uppstår nya samarbeten över 
Öresund mellan kommuner, regioner och 
organisationer.  
 
Se sid 26-27 för mer om Interreg- programmet. 
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Magnus 
Schönning.

Benedikte 
Kiær.
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Politiskt tvärregionalt samarbete

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, et arbejdsmar-
kedscharter og et grønt charter. Bestyrelsen består av 18 
medlemmer fra udvalgte kommuner og regioner. Se også 
side 18 for mere om Greater Copenhagen Committee.

Adm. direktør: Tue David Bak 
Formand:  Carl Johan Sonesson (M), regionrådsformand 
Region Skåne. Bestyrelsens formandsskab består af fire 
personer som repræsenterer de fire geografiske områder 
og udses for et år ad gangen. I år er det udover Carl Johan 
Sonesson: Lars Gaardhøj, regionrådsformand Region 
Hovedstaden, Mikaela Waltersson,  Region Hallands regi-
onrådsformand samt Niels Hörup, formand KKR Sjælland.
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Et politisk partnerskab mellem Hamburg og Schleswig-Hol-
stein i Tyskland, Region Hovedstaden, Region Sjælland, 
Region Syddanmark og Københavns Kommune i Danmark, 
og Region Skåne, Malmö stad, Göteborgs stad, Västra Gö-
taland og Region Halland i Sverige, samt Oslo stad og Viken 
fylkeskommune i Norge. Målet er at styrke udviklingen og 
samarbejdet i området i forbindelse med at den kommende 
faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland ved Femern 
skaber nye muligheder. Organisationen har to overordnede 
fokusområder: infrastruktur og grøn hub. Organisationen 
har et politisk forum med politikere 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: Vegar Andersen (A), City 
of Oslo
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Thomas Becker.

Carl Johan 
Sonesson.

Det politiske samarbejde i Øresundsregionen består af flere aktører og det strækker sig 
geografisk ud over grænserne ned til Tyskland og op langs med den svenske vestkyst til Nor-
ge. Det samarbejde som omfatter flest aktører er Greater Copenhagen Committee som som 
samler fire regioner og 85 kommuner. Samtidig er STRING-samarbejdet, som udspringer af 
beslutningen af at bygge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland, også vokset til at 
blive et både svensk og norsk anliggende, og senest har også Region Syddanmark tilsluttet sig 
samarbejdet. Interreg-programmet, som hvert år giver støtte til et stort antal tværregionale 
projekter, er også et politisk organ med repræsentanter fra Sverige, Danmark og Norge. De 
udvælger hvilke projekter der skal få støtte og påvirker dermed også samarbejdsfladerne og 
mulighederne på tværs af sundet. Deltagerne i projekterne er ofte kommuner og regioner, 
som dermed skaber nye samarbejder og kontakter på den anden side af Øresund. Grænse-
hindringsrådet er også koblet til regionen gennem samarbejde med Øresunddirekt og Greater 
Copenhagen 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 
Malmø og København gennem flere år har drevet fælles projekter.  



46 47

ORGANISATIONER

ØRESUNDSINSTITUTTET • Oktober 2021ØRESUNDSINSTITUTTET • Oktober 2021

ORGANISATIONER

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:  Helmut Schober

Centrum för Öresundsstudier
En 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 tidsskrifter 
samt bedriver forskning.  
Ordförande: Hans Dam Christensen, professor vid Insti-
tut for Kommunikation, Köpenhamns universitet 
Föreståndare: Johanna Rivano Eckerdal, docent och 
universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap 
vid Lunds universitet

5 UNIVERSITET PÅ TOPP 10 
ÖVER STÖRSTA INTERREG- 
STÖDMOTTAGARE
Av de tio största stödmottagare under Interreg 
ÖKS-programmet 2014-2020 är fem univer-
sitet: Lunds universitet, Danmarks Tekniska 
Universitet, Aarhus Universitet, Københavns 
Universitet och Aalborg Universitet. 

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.  
Verksamhetsansvarig Øresunddirekt SE: Malin Dahl 
Chef Øresunddirekt DK: Tue David Bak 
Sektionsleder Øresunddirekt DK:  Vita Thomsen

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 2021. I styregruppen har der siddet 
repræsentanter fra blandt andet Københavns beskæfti-
gelse- og integrationsforvaltning, STAR, Naturvetarna, 
Øresunddirekt, Arbetsförmedlingen og Øresunddirekt. 
Men eftersom samarbejdet i øjeblikket ikke er aktivt, er 
der ikke tilsat en formel styregruppe. 

Med 17 universitet och utbildningsinstitutioner i 
Öresundsregionen finns det bra förutsättningar 
för samarbete.  Två exempel är European Spal-
lation Source (ESS) og Centrum för Öresunds-
studier vid Lunds universitet. Centrum för Öre-
sundsstudier har kartlagt Lunds universitets 
samarbete med danska universitet och andra 
aktörer i Öresundsregionen. Kartläggningen 
visade att det under 2018-2019 var 382 aktivite-
ter för samarbete och samverkan med danska 
aktörer, t ex forskningsprojekt, seminarier, 
studiebesök eller gästföreläsningar.

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

Info Norden
Nordiska ministerrådets informationstjänst som ska 
hjälpa folk som flyttar, arbetar, studerar eller vill bedriva 
verksamhet i ett av de nordiska länderna eller sjävlsty-
rande områdena. Det finns ett kontor i varje land och en 
hemsida samt telefontjänst. Info Norden arrangerar även 
olika informationsaktiviteter med fokus på mobilitet i Nor-
den. Dessutom ska Info Norden kartlägga och synliggöra 
gränshinder. 

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

FO
TO

: K
R

IS
TI

AN
 P

O
H

L

FO
TO

: S
TE

EN
 B

R
O

G
AA

R
D

Sveriges ambassadör 
i Danmark: Charlotte 
Wrangberg som tillträdde 
i september 2020. 
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 är general-
konsul.

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

Nordisk samarbets-
minister i Danmark: 
Flemming Møller Morten-
sen (S), även minister för 
utvecklingssamarbete, 
som tillträdde november 
2020.

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 kring olika ämnen som berör de nordiska 
medborgarna. Det finns fem fackutskott i Nordiska rådet, 
bland annat för kunskap och kultur, tillväxt och utveck-
ling samt hållbarhet. Presidentskapet för rådet roterar 
mellan länderna och är för ett år i taget. 
President: under 2021 är det danska Bertel Haarder. 
Finland tar över 2022.
Rådsdirektör: Kristina Háfoss

Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är ett politiskt 
samarbetsorgan för regeringarna i Danmark, Finland, 
Island, Norge och Sverige samt Grönland, Färöarna och 
Åland. Det finns elva ministerråd där de olika fackmi-
nistrarna träffas samt ett ministerråd för samarbetsmi-
nistrarna. Sekretariatet finns i Köpenhamn. Ordföran-
deskapet roterar mellan de fem länderna och varar ett 
år i taget. Det är i praktiken de nordiska samarbetsmi-
nistrarna som på statsministrarnas uppdrag samordnar 
samarbetet och det koordineras löpande av den Nordiska 
samarbetskommittén. Nordiska ministerrådet har som 
vision att Norden ska vara världens mest hållbara och 
integrerade region år 2030.  
Ordförande: under 2021 är det Sanna Marin, Finlands 
statsminister. Norge tar över 2022. 
Generalsekreterare: Paula Lehtomäki

Gränshinderrådet

En politiskt tillsatt grupp under Nordiska ministerrådet, 
som ska arbeta med att öka den fria rörligheten inom Nor-
den på uppdrag av de nordiska regeringarna. Gränshinder-
rådet etablerades i januari 2014 och har sedan 2018 som 
mål att lösa 8-12 gränshinder om året. Gränshinderrådet 
består av en medlem från varje nordiskt land och självsty-
rande område, inklusive Grönland, Färöarna och Åland, 
samt Nordiska ministerrådets generalsekreterare och en 
representant från Nordiska rådets Gränshindergrupp. Ord-
förandeskapet roterar mellan de nationella medlemmarna 
i Gränshinderrådet och följer ordförandeskapet i Nordiska 
ministerrådet. Den svenska medlemmen i rådet är 
Sven-Erik Bucht (S) och den danska medlemmen är Bertel 
Haarder (V). De har särskilt fokus på att lösa gränshinder 
som berör Sverige respektive Danmark.  
För arbetet kring gränshinder i Öresundsregionen finns 
dessutom en arbetsgrupp med representanter från bland 
annat Øresunddirekt och Greater Copenhagen Committee, 
som hjälper till att identifiera gränshinder i regionen. 
Ordförande: under 2021 är det finska Kimmo Sasi. Norge 
ta över 2022. 
Seniorrådgivare (gränshinderarbete): Sandra Forsén 
och Petri Suopanki

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

Politiskt tvärnationellt samarbete

Sandra 
Forsén.
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CPH Vækstkomité

En komité hvis formål er at samle stærke regionale aktører, 
som kan identificere ideer og initiativer der kan bidrage til at 
styrke Københavns Lufthavn i den internationale konkurren-
ce gennem fortsat rutevækst og forbedring af den interna-
tionale 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.

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: Morten Riise-Knudsen, Advokat 
Morten Riise-Knudsen

Uafhængig dansk-svensk videnscenter som udarbejder 
analyser, arrangerer dansk-svenske netværksmøder og 
driver nyhedsbureauet News Øresund. Foreningen finansi-
eres af omkring 120 medlemmer, som omfatter danske og 
svenske ministerier, regioner, kommuner, private virksom-
heder, organisationer og universiteter.
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 
om life science branchen i Sverige og Danmark. 
Direktør: Petter Hartman. Ny tillträder i november.
Bestyrelsesformand: Søren Bregenholdt, CEO, Macrop-
hage Pharma.

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: Leif Jakobsson, tidigare statssekreterare på 
finansdepartementet och riksdagsledamot

NETVÆRKSORGANISATIONER I 
INTERREG-PROJEKTER

Flere af netværksorganisationerne deltager også 
i det tværregionale samarbejde i projektform. 
Gate 21 og Medicon Valley Alliance var blandt 
de ti største Interreg-støttemodtagere under 
programperioden 2014-2020.  
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Nätverksorganisationer och  
mötesplatser

Fehmarn Belt Business Council 
Netværksorganisation for erhvervsorganisationer i områ- 
derne Hamburg, Lübeck, Sjælland og Skåne, blandt andet 
Sydsvenska Handelskammaren, Dansk Industri og Dansk 
Erhverv. Formålet er bl.a. at udnytte potentialerne ved den 
kommende fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland. 
FBBC Manager: Nina Stappenbeck 
Formand: Arno Probst, Vice President, Industrie und 
Handelskammer zu Lübeck. 

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 og Innovation Skåne er partner. 
Direktør: Majken Hansen (konstitueret)
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. 
Wonderful Copenhagen som projektleder arbejdet, oply-
ser at arbejdet med ruteudvikling ikke er forandret, men 
at det er en løbende proces at tilpasse sig efter corona. 

HH2030-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.

Steen Christiansen.
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Mobilitet på Tværs Samarbejds-
forum
Interreg-projektet ”Mobilitet på tværs” ska arbeta för att 
utveckla nya grönare transportlösningar. 17 danska och 
svenska kommuner, regioner, universitet, trafikföretag 
och andra företag är partners i projektet, och ytterligare 
17 aktörer är med i ett nytt samarbetsforum kring mobili- 
tetslösningar inom regionen.

Øresundsinstituttet
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Det finns ett flertal nätverk, organisationer och mötesplatser där danska och svenska aktö-
rer träffas. De har olika syften och även om inte alla har en tydlig tvärregional styrelse är de 
viktiga arenor för Öresunds regionens beslutsfattare. 

Öresundsgruppen Under coronapandemin har 
det dansk-svenska nätverket Öresundsgrup-
pen utvecklats från ett personligt initiativ till en 
non-profit förening med initiativtagaren Peter 
Enggaard som sammankallande för styrelsen och 
med administrationen hanterad av Fritz Schur 
Group. Enligt Peter Enggaard planerar Öresunds-
gruppen att under den närmaste tiden engagera 
fler danska medlemmar samt ordna fler möten 
i södra Sverige. Öresundsgruppen bildades 1999 
som en kvalificerad dansk-svensk kontaktstruktur 
med syftet att genom personliga möten medver-
ka till ny förståelse och tätare samverkan över 
Öresund. Inbjudningslistan omfattar i dag drygt 
100 personer och mötena sker uteslutande i 
fysisk form. Öresundsgruppen har tills nu haft ett 
hundratal middagsmöten.
 
Alumnis Öresundsnätverk är ett dansk-svenskt 
nätverk startat år 2004 med fokus på ägare av 
företag, privat equity, företagsledare och styrel-
seproffs. Alumni är en del av Harvey Nash Group 
med huvudkontor i London och som arbetar 
inom executive search, board services och andra 
konsulttjänster. Ansvarig för Öresundsnätverket 
är Lars Navéus, partner vid kontoret i Malmö. Tre 
möten arrangeras varje år med 200-250 deltaga-
re varje gång. Ett av mötena hålls i Köpenhamn, 
övriga på den svenska sidan Öresund. Omkring 
en tredjedel av personerna på inbjudningslistan 
är danskar. 

Øresundsbrons Business Meeting är Øresundsbro 
Konsortiets mötesplats för näringslivet. De arrang-
erar fyra frukostmöten och en halvdagskonferens 
under namnet Øresund Business Meeting varje år. 
På programmet finns olika företag och personer 
som rör sig över sundet och bland deltagarna är 
det främst personer från näringslivet. 

3 DANSK-SVENSKA MÖTES-
PLATSER FÖR NÄRINGSLIVET
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Copenhagen Malmo Port

København og Malmøs fælles havn som blev etableret 
som selskab i 2001 og som blandt andet omfatter store 
containerterminaler, bulklast, ro-ro faciliteter og kryds-
togtanlæg - sidstnævnte også i Visby på Gotland. 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: Pia Gjellerup

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. 
Togene bemandes af hhv. DSB og Transdev og Öresundståg 
AB samordner trafikken. Öresundståg AB ejes af Region 
Skåne, Blekinge, Kronoberg, Västra Götaland, Halland og 
Kalmar län. En aftale fra august 2018 mellem Transport- og 
Boligministeriet og Region Skåne indebærer, at ansvaret 
for indkøb af Øresundstogtrafiken på dansk side ligger hos 
Skånetrafiken fra år 2022. 
VD: Maria Holmgren
Styrelseordförande: Gösta Bergenheim (M), ordförande i 
Hallandstrafiken AB

SJ Öresund AB
Bolag ägt av SJ AB som har vunnit upphandlingen om 
Öresundstågstrafiken däribland trafikplanering, drift, 
personal, underhåll och ersättningstrafik. SJ Öresund tog 
över tågtrafiken i december 2020 och avtalet sträcker sig till 
december 2028, med option på ytterligare två år. Bolagets 
huvudkontor finns i Malmö och vd är Anders Gustafsson. Av-
talet innefattar även den danska trafiken fram till Østerport 
station från december 2022. SJ kör sedan tidigare X2000-tåg 
till och från Köpenhamn.
VD: Anders Gustafsson
Styrelseordförande: Siv Svensson

ForSea AB (tidigare HH-Ferries)
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: Kristian Durhuus
Styrelseordförande: Christian Clemens

 

MÖTEN PÅ SOCIALA MEDIA
Det finns flera olika grupper på sociala media för 
pendlare och andra som ofta rör sig över Öresund: 

• Øresundspendler - i Klemme mellem 2 lande 
har 4 400 medlemmar 

• BroenLive har 6 200 medlemmar 
• Kærester adskilt af grænselukningen under 

coronavirus har 1900 medlemmar
• Bornholms passagererforening - trafikdebat 

har 3300 medlemmar. 
• 10200 svenska fritidshus har danska ägare. 
• 40 000 invånare på Bornholm har transitresan 

genom Skåne som sin vanligaste väg till och 
från övriga Danmark. 

• 
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Infrastruktur
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Femern A/S
Virksomheden planlægger, designer og skal drive den 
faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Selve for-
bindelsen finansierer den danske stat og landanlæggene 
finansieres hver især af den danske og tyske stat. Tunne-
len 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: Henrik Vincentsen
Bestyrelsesformand: Mikkel Hemmingsen

A/S Femern Landanlæg
Virksomheden planlægger og driver projekteringen af 
landanlæggene på den danske side af den faste forbin-
delse ved Femern Bælt og ejes af Sund & Bælt. 
Adm. direktør: Steen Bruce Corfitsen
Bestyrelsesformand: Mikkel Hemmingsen

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, og ejes af Sund & Bælt. 
Adm. direktør: Claus F Baunkjær
Bestyrelsesformand: Mikkel Hemmingsen

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: Michael Rasmussen

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: Linus Eriksson
Bestyrelsesformand: Bo Lundgren
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Barbara 
Scheel 
Agersnap.

Bo Lundgren, styrelseordförande 
(mitten) och Peter Frederiksen, 
dåvarande vice ordförande för 
Øresundsbro Konsortiet

Infrastruktur är ett fundament för den tvärregionala regionen. Med Øresundsbron fick den 
dansk-svenska regionen en ny sammanhållande kraft och satsningar på framtida infrastruk-
tur 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 som 
världens enda hamn som ägs av två länder finns – Copenhagen Malmö Port är ett bra exempel 
på ett dansk-svenskt samarbete.
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KULTUR

– I Sverige är kultur något självklart i sig självt 
– i Danmark är vi vana vid att man ska sträcka 
sig mot publiken. Vi danskar lockas av det säkra i 
Sverige, men är så vana vid att inget är säkert att vi 
kommer med en attityd: vi ska inte vila – världen 
förändrar sig. Vi är vana att argumentera för vår sak, 
att se allt genom publikens ögon, säger Maria Frej, 
vd och konserthuschef för Malmö Live.

Det verkar finnas en högre grad av ekonomistyrning 
av kulturinstitutionerna i Danmark än i Sverige. 
De danska kulturinstitutionerna styrs bland annat 
av ramavtal och resultatkontrakt som kan leda till 
ett större fokus på lönsamhet och kvantitativa mått. 
Det är även så att en högre andel av intäkterna hos 
de danska kulturinstitutionerna kommer någon an-
nanstans ifrån än genom offentligt bidrag. Det kan 
till exempel vara från fonder eller biljettintäkter.

Något som till exempel Michael Bojesen, vd 
och teaterchef för Malmö Opera, framhäver som 
en fördel i Sverige, att det inte nödvändigtvis är 
biljettförsäljningen som avgör om en föreställning 
anses lyckad eller ej.

– Det är mer konst för konstens egen skull här i 
Sverige – det tycker jag faktiskt om, säger han.

Ett annat exempel på hur de gränsöverskridande 
kulturpersonligheterna tar med sig ett annat mind-
set är hur svenska chefer inom dansen i Danmark 
bär med sig dansens höga status från Sverige i syfte 
att utveckla dansscenen på andra sidan Öresund.

– Redan innan jag började jobba här funderade 
jag över varför dansen inte är så utbredd i Dan-
mark. Som konstform har dansen väldigt låg status. 
Det finns en bild av dans som något elitistisk även 
om det inte alls är så i uttrycksformen. Så det var 
en kulturchock att komma hit. För det stämmer 
inte överens med hur dansen tas emot i resten av 

världen. Det ville jag söka ett svar på, säger Danjel 
Andersson, och tillägger att han i Dansehallernes 
vision har lagt till att höja statusen på dans som 
konstform.

Medan det har varit ekonomistyrningen som 
diskuterats mest i Danmark så finns det i Sverige en 
debatt om ökad värdemässig styrning av kulturen. 
Flera av intervjupersonerna pekar också på denna 
skillnad. 

– Man kan sige at Danmark og Sverige tolker det 
her med en armslængdes afstand på forskellig vis. 
Jeg vil sige, at det er mere politiserende i Sverige. 
Det vil svenskerne måske ikke være enige i, men der 
er en ekstrem styring, altså i forhold til rammepo-
licy, ikke detaljer selvfølgelig. I Danmark har man 
slet ikke den værdimæssige tilgang til kultursekto-
ren, säger Gitte Wille, kulturchef i Region Skåne.

De danska kulturcheferna i Sverige upplever det 
inte nödvändigtvis som något negativt utan anser 
att det kan vara en fördel att t ex ha ett jämställd-
hets- och mångfaldsperspektiv i verksamheten.

– Jeg ser en styrke i den rummelighed, tolerance 
og demokratisering der er. At kunsten skal være for 
alle, säger Gitte Wille.

När danska kulturchefer får jobb i Skåne och 
tvärtom så breddas nätverket och nya samarbets-
möjligheter öppnas upp. I Øresundsinstituttets 
kulturprojekt har det gjorts flera intervjuer med 
kulturpersonligheter som har erfarenhet av att jobba 
på andra sidan av Öresund. 

 – Jeg synes det er let at skabe de her samarbej-
der, jeg tager bare telefonen og ringer, og har jo et 
stort netværk i Danmark. Men jeg kan godt samti-
dig se, at det bliver nødt til at være en dansker, der 
gør det, siger Kitte Wagner, dansk chef för Malmö 
stadsteater sedan 2016.

– Det som händer när folk har växt upp i ett 
land, och har ena foten kvar där, är att strömmen 

finns naturligt, säger Danjel Andersson, svensk chef 
och konstnärlig ledare för Dansehallerne i Köpen-
hamn sedan 2018.

Skillnaderna mellan dansk och svensk kul-
tur gör det attraktivt att samarbeta. 
Förutsättningarna som kulturaktörerna verkar 
under kan bidra till att skapa en typ av mindset som 
kan vara en tillgång på andra sidan gränsen genom 
att tillföra ett annat perspektiv eller arbetssätt. 
Många av de danskarna som arbetar i Sverige upple-
ver t ex att de kommer med mer fokus på publiken 
och säljbarhet: 

TEMA: Kultur 
Olikheter skapar samarbets-
möjligheter
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Inom kultursektorn finns det mycket samarbete mellan danska och svens-
ka aktörer. Det finns ingen formell förteckning över det, men enligt en 
pågående kartläggning och flera intervjuer som Øresundsinstituttet har 
gjort med kulturpersonligheter på båda sidor Öresund, så finns det många 
exempel. Det kan vara samproduktioner, utvecklingsprojekt, kunskapsut-
byte eller nätverksbyggande. På danska sidan Öresund finns det minst fyra 
svenska chefer inom danssektorn och på andra sidan i Malmö finns det 
åtta danska kulturchefer. Utöver nätverk för de också med sig ett naturligt 
fokus på samarbete och kunskapsutbyte över gränsen. 

RAPPORT OM DANSK-SVENSKT KULTURSAMARBETE
De politiska ramarna för dansk och svensk kultur 
är snarlika, men i de små olikheterna öppnas möj-
ligheter för samarbetssynergier. Medan Danmark 
satsar mer pengar på kultur än Sverige upplevs kul-
turstödet vara mer självklart i Sverige. På ena sidan 
sundet diskuteras sparkrav och resultatkontrakt 
medan det på andra sidan debatteras om politisk 
styrning. I mötet mellan dansk och svensk kultur 
kan något nytt uppstå. Det visar rapporten “Dansk-
svenskt kultursamarbete – kulturens ramar” som 
presenterades i september och är den första delen 
av en större kulturanalys som Øresundsinstituttet 

gör med stöd från Stif-
telsen Svensk-danska 
kulturfonden och Regi-
on Skåne. I rapporten 
finns 12 intervjuer med 
danska och svenska 
kulturpersoner som 
har gränsregional 
erfarenhet. Ännu en 
rapport om kultursam-
arbete presenteras vid 
årsskiftet. 

• Christian Skovbjerg Jensen, director Inter Arts 
Center

• Ditte Maria Berg, rektor Teaterhögskolan 
• Dorte Bo Bojesen, vd Form/Designcenter 
• Gitte Grønfeldt Wille, kulturchef Region Skåne
• Kirse Junge  Stevnsborg, konstmuseichef Mal-

mö Konstmuseum
• Kitte Wagner, vd och konstnärlig ledare Malmö 

Stadsteater
• Maria Frej, vd och konserthuschef Malmö Live
• Michael Bojesen, vd och teaterchef Malmö 

DANSKA CHEFER I MALMÖ
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TIVOLI ORDNADE SVENSK 
KRÄFTSKIVA. Den 19 september 
utmanade nöjesparken Tivoli svensk-
arnas kräftskivor genom att hålla en 
egen överdådig version av den svens-
ka festtraditionen. ”Hvad julefrokos-
ten er for danskerne, er krebsegildet 
for svenskerne. Fyldt med tradition, 
mad og ikke mindst snaps.” Så skrev 
Tivoli i ett pressmeddelande i sam-
band med festen. Kräftskivan var en 
del av en mat-, öl- och vinfestivalen 
som anordnades i nöjesparken. 

OPERASAMARBETE
 
Till våren görs Mozarts första opera Mitridate i 
samarbete mellan Det Kongelige Teater, Concerto 
Copenhagen, Malmö Opera och Skånes Dansteater. 
Föreställningen blir ett så kallat allkonstverk med 
dans, virtuos sång och musik. Den cirka tre timmar 
långa föreställningen spelas både på Malmö Opera 
och på Det Kongelige Teaters gamla scen i Köpen-
hamn under april 2022. Dansarna kommer från Skå-
nes Dansteater och musiken spelas av barockorkes-
tern Concerto Copenhagen. Ralf Pleger, Alexander 
Polzin och Fernando Melo står för regi, scenografi 
och koreografi.
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ÖSTERSJÖFESTIVALEN. Ett av 
eventen på årets upplaga av musik-
festivalen Östersjöfestivalen, som 
hölls i september, var ett samarbete 
mellan Sveriges Radios Konserthus 
Berwaldhallen och Det Kongeli-
ge Bibliotek/Den Sorte Diamant. 
Publiken kunde följa ett live-strea-
mat samtal från Den Sorte Diamant 
i Köpenhamn mellan den danska 
författaren Carsten Jensen och Josef 
Beltzikoff, kör- och orkesterchef för 
Sveriges Radios Symfoniorkester, 
på temat ”Rebirth”. Efterföljande 
live-streamades öppningskonserten 
från Berwaldhallen i Stockholm.

PÅ NY POST
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NYT SOUNDING BOARD FOR DANSK-SVENSK KULTURSAMARBEJDE. I början 
av september hölls ett uppstartsmöte för ett nytt sounding board – diskussionsgrupp 
och nätverk – till ett dansk-svenskt kulturprojekt. Lise Bach Hansen, head of pro-
gramming talks & literature på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, är ordförande i 
sounding boardet och en av initiativtagarna till projektet tillsammans med bland andra 
Øresundsinstituttet och Nordisk Kulturfond.

Elisabeth Linton är ny ope-
rachef på Det Kongelige 
Teater i Köpenhamn.

Från augusti 2022 får Operan i Köpenhamn en ny 
chef. Det är den svenska regissören Elisabeth Lin-
ton. Hon är idag chefdramaturg på Malmö Opera. 
Elisabeth Linton har bott i Danmark sedan 1997 och 
är utbildad scenregissör vid Den Danske Scene-
kunstskole. Det finns flera andra svenska chefer i 
den danska kultursektorn: 
• Danjel Andersson, direktør og kunstnerisk leder,  

Dansehallerne
• Pontus Lidberg, kunstnerisk leder, Dansk Danseteater
• Tim Matiakis, kunstnerisk leder, Corpus, Det Kgl. Teater
• Rasmus Ölme, professor i dans/koreografi, Den Danske 

Scenekunstskole

15 MICHELIN-RESTAURANGER I ÖRESUNDSREGIONEN. När den nordiska ver-
sionen av Michelin-guiden, i mitten av september, uppdaterades för 2021 blev resultatet 
14 Michelin-restauranger i Storköpenhamn och 1 Michelin-restaurang i Skåne, Vollmers 
som ligger i Malmö. Restaurangen Noma i Köpenhamn gick från två till tre stjärnor.
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SAMARBETE MELLAN MALMÖ 
LIVE OCH DR KONSERTHUSET. 
Det pågår planer om att skapa ett nytt 
dansk-svenskt kulturprojekt med ett 
internationellt perspektiv. Det är Mal-
mö Live/Malmö Symfoniorkester och 
DR Koncerthuset/DR Symfoniorkester 
som arbetar med det nya projektet 
som väntas bli klart innan årsskiftet.
   – Det händer för att jag är dansk 
och tänker: skulle vi inte kunna göra 
det här? Jag kan förstå att det inte är 
naturligt för en svensk chef att tänka 
så, men det känns underligt att det 
inte upplagt för mer samarbete, säger 
Maria Frej, vd och konserthuschef 
på Malmö Live, i intervjurapporten 
Dansk-svensk kultursamarbejde 
från Øresundsinstituttet. 

POPKORN NORDIC
Kulturværftet i Helsingør ochThe Tivoli i Helsingborg 
arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet en 
dansk-svensk musiktävling för artister och band i 
Köpenhamn, på hela Själland och i Skåne. ”Skåne 
og Sjællands talentlag skal forbindes via livekon-
certer, netværksarrangementer og seminardage” 
skriver arrangörerna av Popkorn Nordic 2021. Under 
hösten spelas konserter runt om i Öresundsregionen. 
Vinnarna får ett skräddersytt coachingförlopp och 
möjlighet att uppträda på utvalda festivaler. Popkorn 
Nordic 2021 bygger på två pilotprojekt som genom-
fördes 2019 och 2020 och som har resulterat i runt 
150 livekonserter och talangutveckling av 800 artister. 

WORLD PRIDE . Den 12-22 augusti i år arrangerades hbtqi-evenemangen World Pri-
de och Eurogames i Köpenhamn och Malmö. ”Jag hoppas också att vi är med och sätter 
standard för att när det är stora evenemang, antingen i Malmö eller Köpenhamn, så ar-
betar man tillsammans. Att detta bidrar till att kick-starta fler samarbeten”, sade Katja 
Moesgaard, ordförande för Copenhagen 2021, till News Øresund inför evenemangen.
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NEXIKO STARTAR UPP I DAN-
MARK. Det svenska, stockholms-
baserade tv-produktionsbolaget 
Nexiko har expanderat till Danmark 
och vd för den danska verksam-
heten är Emma Kronqvist. Hon 
har tidigare bland annat haft flera 
chefspositioner inom SVT och varit 
tv-chef för Danmarks Radio.
     I Danmark planerar Nexiko att 
producera program inom allt från 
livsstil till kultur och underhållning. 
Den första produktionen – ett livs-
stilsprogram med kända människor 
– ska sändas i december. Nexiko har 
sedan tidigare även verksamhet i 
Norge och ett kontor i Los Angeles.
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NY NORDISK TANKE-
SMEDJA FÖR KONST 
OCH KULTUR
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A/nordi/c heter den nya nordiska kultur-tankes-
medjan som lanserades under bokmässan i Göte-
borg i september. Syftet med den nya organisatio-
nen är att synliggöra konstens värde och stimulera 
till utveckling av kulturpolitiken i Norden. A/nordi/c 
har uppstått genom ett partnerskap som skapades 
i samband med Nordisk Kulturfonds strategiska 
arbete med att utveckla nya sammanhang för 
kulturpolitisk utveckling i Norden. Fler samarbets-
partner är redan knutna till organisationen så som 
Nordens Hus på Färöarna, finska kulturcentret 
Hanaholmen, Art Hub Copenhagen, Talent Norge, 
Kunsten som Forum och Nordisk Kulturfond.

Emma Kronqvist, vd 
Nexiko Danmark.
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FÖRFATTARSAMTAL. Den svenska författaren, poddcastaren och journalisten Alex 
Schulman har med sin senaste bok ”Överleverna” nått ut till mer än 30 länder. I april 
utkom hans böcker för första gången i dansk översättning hos förlaget Lindhardt & 
Ringhof. I slutet av september deltog han i ett öppet och känslosamt samtal med Den 
Sorte Diamants kulturproducent Lise Bach Hansen och berättade om sitt författarskap, 
sin uppväxt och sin familj.
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ring mellan Danmark och Sverige vad gäller just 
arbetssätten och att de som jobbar på andra sidan 
gränsen får med sig inspiration därifrån.

– Vi får de här bärarna av kompetens som bidrar 
till att vi blir mer lika. Man 
blir inspirerad av den andra 
kulturens bästa sidor och tar 
ju bara det goda och bygger 
vidare på det. 

– I det dagliga samtalskli-
matet så florerar ju exempel 
från Skåne och Köpenhamn. Det har jag ju märkt att 
det händer på båda sidorna av bron. Man kikar på 
hur de andra gör detta. Och det händer verkligen på 
både sidorna. Jag tror det görs väldigt naturligt här. 

Hämta kompetens från andra sidan Öresund
Att det innebär en stor vinst för Skåne att ha en 
sådan närhet till Danmark är Mira Helenius Martins-
son övertygad om. 

–  Det har blivit så att det i min verktygslåda 
finns många danska upphovspersoner. Jag har hittat 
många konstnärer i Danmark som jag tycker om att 
samarbeta med. Och det har blivit på många fronter: 
ljusdesign, konstymdesign, scenografi, koreografer. 
Det är också många klasspedagoger, alltså till träning-
en. Och dansare förstås. Hela vår ekologi påverkas.

– Konsten är gränslös på det sätt att den inte 
respekterar bostadsadress. Vi har pianister som 
dagligen kommer över bron, och fotografer, filmare. 
Den typen av tjänster eller service får vi i den löpande 
verksamheten hela tiden från Danmark. 

Det är lätt inom dansen eftersom det är en mycket 
global konstform, anser Mira Helenius Martinsson. 

– De kulturella skillnaderna inom dansen är 
väldigt små. Det är inget problem till och med att 
byta kontinent. Det är ju hyfsat minimala skillnader 
när du väl ställer dig i studion och börjar dansa den 
samtida dansen. Den är ju väldigt global. 

Att nå publik över Öresund
Men när det gäller publiken så finns det inte så 
många som rör sig över Öresund, tror Mira Helenius 
Martinsson. I alla fall inte från Danmark till Skåne. 

– Vi skulle ju jättegärna få danskarna att komma 
hit och titta också. Men jag har förstått det som 
att det inte är något jätteflöde av dansk publik. Jag 
kan inte uttala mig om de andra, men så är det för 
Skånes Dansteater. Men jag tror att vi skulle kunna 
attrahera mer publik från danska sidan.  

Lite publik kommer när det är danskar inblandade i 
produktion eller gästföreställningar. 

– Det är enbart dem jag kallar de närmast sör-
jande som kommer. Eftersom vi har upphovsperso-

ner från Danmark som arbetar 
med oss och då finns det kopp-
lingar och vi får den publiken 
hit. Men därutöver tror jag 
marknaden är helt outforskat, 
säger hon och tillägger: 

– Jag vill gärna börja mark-
nadsföra oss mer mot Danmark. 

Hon följer däremot själv vad som händer på 
den danska sidan inom kultur. Men Mira Helenius 
Martinsson, som flyttade från Norrland till Skåne 
för två år sedan, märker att det inte är helt enkelt att 
få informationen via sociala medier: 

– Jag ser inte heller något från Köpenhamn i 
mina flöden. Det behöver jag aktivt att söka upp. 
Än så länge har mina algoritmer inte förstått att jag 
har nära till Köpenhamn. De visar mig mycket mer 
av vad som händer i Norrland ,fortfarande efter två 
år. De har inte förstått att jag har nära till Köpen-
hamn, så jag får ingen reklam. 

Kulturpolitisk styrning inget problem
Det finns en diskussion om den kulturpolitiska styr-
ningen i Sverige, men det är inte något som Mira 
Helenius Martinsson har upplevt. 

– Vi har ett ägardirektiv från Region Skåne som 
styr vår mission. Jag har aldrig upplevt detta som 
ett problem. Det är klart att kulturpolitiken styr 
till exempel om vi ska rikta oss mot barn och unga 
eller mer digitalisering. Men som konstnärlig ledare 
har jag aldrig känt att politikerna har varit inne och 
petat på innehållet någonsin, säger hon.

Skånes Dansteater ägs av Region Skåne. Hälften 
av intäkterna kommer från Kultursamverkans-
modellen som är ett statligt bidrag och den andra 
hälften kommer från Region Skånes holdingbolag. 
Mira Helenius Martinsson upplever en stor frihet i 
förhållande till att kunna planera föreställningar och 
koncept som inte nödvändigtvis genererar så stor 
publik: 

– Jag känner mig verkligen priviligierad och 
otroligt fri. Jag har aldrig behövt sätta ett kvanti-
tativt mål som ensamt skulle styra verksamhetens 
inriktning. Jag kan också tänka på mer utmanande 
koncept både gällande format och innehåll. Ambi-
tionen är att erbjuda relevanta dansupplevelser som 
påverkar på djupet, säger hon. 

”Det har blivit så att 
det i min verktygslå-

da finns många dans-
ka upphovspersoner.”
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MER LIKA MED FLER BÄRARE AV 
KOMPETENS ÖVER ÖRESUND 

Det är en septembermorgon och Danskonstklubben 
har samtal med Tina Tarpgaard, en dansk koreograf 
och dansare, som just nu arbetar med föreställning-
en ”Vår dag” på Skånes Dansteater. Tina Tarpgaard 
berättar om arbetet med att samla in inspiration 
från amatördansare i hela Skåne samt ljud som kan 
ge exempel på hur Skåne låter. Hon får frågan om 
det är annorlunda att arbeta i Sverige än i Danmark: 

– Jeg synes det er anderledes at arbejde med de 
her dansere, men jeg ved ikke om det handler om 
en svensk-dansk forskel. Det er jo internationale 
dansere. Men der er helt klart en forskel i at arbejde 
med Skånes Danseteater som institution. Jeg ser 
med stor beundring på den betydning og stærke 
institution, som Skånes Danseteater er. Jeg er vant 
til at arbejde freelance og i projekter, hvor der er en 
meget mindre horisont, siger hun. 

Det är just den säkra finansieringen och möjlig-
heten att experimentera som Skånes Dansteaters vd 
och konstnärliga ledare Mira Helenius Martinsson 
också framhäver. 

– Danskarna har många gånger behövt tänka 
på publik beroende på finansieringsmodellen. Till 
exempel institutionen Dansk Dansteater, som har 
en annan finansieringsmodell än vi har. Vi behöver 
inte tänka på publik på samma sätt. Intäkten har jag 
redan. Det blir ett annat uppdrag och det är klart 
att då arbetar man på olika sätt. De svenska konst-
närerna har över en längre period kunnat fokusera 
mer på sig själva och sin konst. Och det kanske har 
präglat vad de svenska koreograferna har skapat 
och vilka scener och platser de finns på och vilka 
målgrupper de jobbar emot. 

Hon tror att det finns en stor kunskapsöverfö-

Mira Helenius 
Martinsson.

Mira Helenius Martinsson flyttade från Norrland till Skåne och jobbet som 
vd för Skånes Dansteater för två år sedan. Hon ser många möjligheter för 
att samarbeta med aktörer och använda kompetens från andra sidan Öre-
sund. Dansen är en global konstform, där dansarna har hela världen som sitt 
arbetsfält, men att finnas nära Köpenhamn ger större utbud av till exempel 
fotografer, scenografer och kostymdesigners. 
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Huvudbangården i Köpenhamn ska byggas om och kan bli ny slutstation för Öre-
sundstågen från Sverige samtidigt som tågstationen vid Köpenhamns flygplats i 
Kastrup ska byggas ut och få en vändslinga för tåg från Sverige. En tunnel mel-
lan Helsingborg och Helsingör för både bil och tåg bär sig inte ekonomiskt utan 
kräver 16-20 miljarder SEK i stöd. Det ska utredas om tågtrafiken på Kystbanen 
mellan Köpenhamn och Helsing ska ersättas av förarlösa S-tåg vilket skulle göra 
det omöjligt att bygga en HH-tunnel för tåg. Det är några av slutsatserna i en 
serie planer och analyser som blivit klara under 2021.

Under våren klubbades en ny dansk infrastruktur-
plan, den dansk-svenska strategiska analysen av en 
fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör 
presenterades liksom den fjärde etappen av Malmö 

och Köpenhamns gemensamma utredning om
en metroförbindelse mellan städerna. Dessutom lät 
Øresundsbro Konsortiet ta fram en utredning om 
kapaciteten över förbindelsen.

Flera förslag i den danska infrastrukturplanen 
kan påverka tågtrafiken över Öresund

I den nya danska infrastrukturplanen, som besluta-
des i juni, finns bland annat 300 miljoner danska 
kronor till ett nytt vändspår för tåg vid Köpenhamns 
flygplats och 600 miljoner danska kronor till om-
byggnad av tågstationen vid flygplatsen. Det ska även 
byggas perronger på Öresundsbanan vid Ny Ellebjerg 
station för närmare 440 miljoner danska kronor och 
900 miljoner danska kronor avsätts för förenkling 
av Köpenhamns huvudbangård. Dessutom finns 
infrastruktursatsningar och metro till den kommande 
ön Lynetteholmen med i prioriteringarna liksom 
medel för att undersöka ombyggnad av Kystbanen 
från regionaltågstrafik till S-tåg med metrodrift samt 
alternativa transportmöjligheter mellan Bornholm 
och övriga Danmark.

* Huvudbangården: Spår 26 föreslås i planen bli ny 
perrong för tågen till och från Sverige när trafiken på 
huvudbangården separeras för att bli mindre störnings-
känslig. I och med att spåret slutar vid huvudbangår-
den kan inte Öresundstågen köra vidare mot Østerport 
station som tidigare planerat.

* Tågstationen vid Köpenhamns flygplats i 
Kastrup: utbyggnad till fler perronger och ett 
vändspår. Stationen vid Köpenhamns flygplats byggs 
ut till så kallad “retningsdrift” där de två befintliga 
järnvägsspåren nyttjas för all trafik i 
ena riktningen och de två spår som 
idag används för godstrafik får trafike-
ras av både passagerartåg och godståg 
i den andra riktningen. Ett vändspår 
byggs vid tågstationen på Köpenhamns 
flygplats i Kastrup så att det blir möj-
ligt för tåg från Sverige att vända och 
köra tillbaka direkt utan att komma till 
exempelvis Ørestad eller huvudbangår-
den. Det innebär att svenska tåg kan få 
Kastrup som slutstation.

* Ny Ellebjerg: utbyggnad till fler 
perronger på Øresundsbanan. Statio-
nen ska bli en ny knutpunkt in och 
ut ur Köpenhamn för både regional- 
och fjärrtåg, S-tåg och metro. Trafik 
från både Stora Bält-bron och den 
kommande Fehmarn Bält-förbindel-
sen kan ankomma här. Tillsammans 
med åtgärderna vid tågstationen vid 
Köpenhamns flygplats i Kastrup skapas 

även en sydlig järnvägskorridor som möjliggör fler 
direkttåg till flygplatsen utan att köra inom huvud-
bangården som har begränsad kapacitet. Korridoren 
kan även nyttjas för tåg från Sverige som då kör 
från Kastrup vidare till Ny Ellebjerg och inte till 
huvudbangården. När utbyggnaden är klar 2025 ska 
stationen få ett nytt namn som tydliggör dess status 
som ny stor sydlig ingång till Köpenhamn.

* Kystbanen: analys av förarlösa S-tog (metrodrift). 
Det ska utredas om den kommande förarlösa 
metrodriften av S-tågen också kan omfatta Kyst-
banen mellan Köpenhamn och Helsingör. Det 
skulle sätta stopp för möjligheten att bygga en 
järnvägstunnel för vanliga traditionella passagerartåg 
mellan Helsingborg och Helsingör eftersom S-tåg 
och vanliga tåg inte kan köra på samma bana.

* Kalvebod: omkörningsspår för godståg som 
väntas öka kapaciteten på den sydliga järnvägskorri-
doren från bland annat Roskilde via Ny Ellebjerg till 
Köpenhamns flygplats i Kastrup och därmed även 
för tågtrafiken över Öresund.

Status på utredningar och  förslag om fasta 
förbindelser 

Under våren var den dansk-svenska strategiska ana-
lysen av en fast förbindelse mellan Helsingborg och 
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Köpenhamns huvudbangård kan bli ändhållplats för 
Öresundstågen.

Tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup byggs ut 
med fler perronger och ett vändspår planeras också.

Ny Ellebjerg byggs ut, bland annat med perronger på Øre-
sundsbanan, och ska bli Danmarks tredje största station.

Kystbanen utreds om den ska byggas om från regionaltåg-
strafik till S-tåg med metrodrift.

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

Ny dansk infrastrukturplan och 
utredningar om ytterligare fasta 
förbindelser
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Helsingör klar, liksom Malmö och Köpenhamns ge-
mensamma utredning om en metroförbindelse mellan 
städerna. Öresundsbron har låtit ta fram en utredning 
om kapaciteten över förbindelsen och resultatet visar 
att den räcker till 2050 för både väg- och tågtrafik, 
men att det krävs investeringar i landanslutningar på 
båda sidor om förbindelsen.

* HH-förbindelse
Sträckning: Helsingborg-Helsingör
Förbindelsen har utretts som två tunnlar, en vägför-
bindelse mellan stadskärnorna och en järnvägsför-
bindelse för persontåg strax söder om städerna
Status: Dansk-svensk statlig strategisk analys med 
Interregstöd presenterades i slutet av januari 2021. 
Enligt utredningen beräknas en väg- och tågförbin-
delse kosta 57-59 miljarder SEK samt att det saknas 
16-20 miljarder SEK för att den ska vara självfinan-
sierad genom brukarbetalning 

* Öresundsmetro
Sträckning: Malmö-Köpenhamn
Förbindelsen har utretts som en metrotunnel för 
persontrafik mellan stadskärnorna
Status: Den fjärde fasen av städernas gemensamma 
utredningsarbete med Interregstöd presenterades 
i april 2021. Enligt utredningen beräknas för-
bindelsen kosta cirka 30 miljarder DKK och vara 
samhällsekonomiskt lönsam

* Europaspåret
Sträckning: Landskrona-Köpenhamn
Förbindelsen har tidigare utretts som en tunnel för 
gods-, fjärr- och regionaltåg mellan Landskrona 
och Nordhavnen i Köpenhamn och i början av 
året utökades förslaget till en kombinerad väg- och 
järnvägsförbindelse
Status: Förslaget framförs av Landskrona stad som 
på egen hand undersöker förutsättningarna för en 
förbindelse

* Kattegattförbindelse
Sträckning: Kalundborg-Aarhus
Förbindelsen utreds dels som en kombinerad väg- 
och järnvägsförbindelse och dels som endast en 
vägförbindelse mellan Kalundborg på Själland och 
Jylland i höjd med Aarhus
Status: Den statliga danska utredningen förväntas 
presenteras i slutet av 2021

Beslutad och under byggnation: 
Fehmarn Bält-tunneln
Sträckning: Rødby-Puttgarden
Tunnel för väg- och järnvägstrafik mellan Danmark 
och Tyskland.
Status: Byggstart januari 2021 och beräknat färdig-
ställande 2029

Befintliga fasta förbindelser: 
Öresundsbron och Stora Bält-bron

Öresundsbrons kapacitetsutredning 
Kapaciteten på Öresundsbron, både när det gäller 
tåg- och vägtrafik, räcker till 2050. Däremot behövs 
flera investeringar på båda sidor sundet för att kapaci-
teten ska kunna nyttjas fullt ut. Bland de prioriterade 
åtgärderna finns utbyggnad av stationerna vid Kast-
rup och Ørestad, en ny godsbangård i Skåne för långa 
tåg samt fyrspår Lund-Hässleholm. Det framgår av 
en utredning som konsultbolaget Afry har tagit fram 
på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet. Rapporten 
presenterades i mars 2021.

Danmark ökar kapaciteten på landsidan av Öre-
sundsbron med fokus mot Fehmarn Bält-förbindelsen 
bland annat med utbyggnaden av tågstationen vid 
Köpenhamns flygplats som finns med i den nya trans-
portplanen. Sverige ligger senare i planeringen, enligt 
vd Linus Erikssons kommentar vid rapportlanseringen.

– På danska sidan handlar det om att fullfölja plane-
rade investeringar så att de är klara till 2029. För svensk 
del handlar det om att få in åtgärderna i nationell plan.
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Forsea kör färjorna mellan Helsingborg och Helsingør. Köpenhamn och Malmö har utrett en metroförbindelse 
mellan städerna.
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REGERINGEN VILL BYGGA 
STAMBANOR FÖR HÖG-
HASTIGHETSTÅG I SVERIGE 
UNDER 2022-2033

I Sverige presenterade regeringen i april ett 
förslag till ekonomiskt ramverk för den nya 
infrastrukturplanen som avser åren 2022-
2033. Det innehöll satsningar på sammanlagt 
876 miljarder svenska kronor. Regeringen ger 
i propositionen klartecken till bygget av nya 
stambanor för höghastighetståg. Det är sedan 
tidigare inte utrett vad en fullskalig utbygg-
nad kommer att kosta. I januariavtalet från 
2019 har regeringen och Centerpartiet och 
Liberalerna skrivit in att höghastighetsjärnväg 
mellan Stockholm, Göteborg och Malmö ska 
byggas men hittills finns bara tre delsträckor 
beslutade, däribland Lund-Hässleholm. Den 
slutgiltiga infrastrukturplanen planeras att tas 
beslut om år 2022.

BILLIGARE HH-TUNNEL I 
SKÅNSK UTREDNING
En kombinerad väg- och järnvägsförbindelse 
mellan Helsingborg och Helsingör kan byggas 
runt 6 miljarder kronor billigare än vad som är 
förslaget i den strategiska analys som presen-
terades tidigare i vår. Det menar Helsingborgs 
stad och Region Skåne som i en fördjupad 
finansieringskalkyl föreslår att förbindelsen kan 
ansluta vid Helsingborgs C istället för vid Maria 
station i norra Helsingborg. Dessutom kan för-
bindelsen göras 800 meter kortare, menar de.
     Kalkylen har tagits fram inom ramen för Inter-
regprojektet ”Ett sammanhängande transport-
system” som också har föreslagit att landanslut-
ningarna kring Öresundsbron behöver byggas ut 
för att öka kapaciteten och kunna ta emot större 
trafikflöden när Fehmarn Bält-förbindelsen står 
klar 2029. Insatserna beräknas kosta 9,6 miljarder 
SEK och innefattar bland annat fler järnvägsspår, 
planskilda korsningar och en större järnvägssta-
tion vid flygplatsen i Kastrup.
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-43%
PENDLING. 2015, som er det seneste år med 
officiel statistik, pendlede 15.185 personer, hvoraf 
14.045 tog 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 for Øresundspendlingen 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 pendle-
re 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 ID- og 
grænsekontrol for rejsende fra Danmark til Sverige. 
ID-kontrollen blev afskaffet igen i maj 2017 og 
køreplanen nærmede sig  normalnivaeu. I 2019 steg 
salget af pendlerkort med 5,7 procent sammenlignet 
med 2018, og er var 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 der-

ØRESUNDSPENDLING 1997-2015

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.
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TOG. Coronakrisen med rejserestriktioner og delvis 
lukkede grænser påvirkede naturligvis togtrafikken 
over Øresund. I 2020 tog cirka 4,6 millioner passagerer 
toget over Øresund. Det kan sammenlignes med 2019, 
hvor der var cirka 12,1 millioner togpassagerer. Det 
svarer til en mindskning på 62 procent. To gange tidligere 
er antallet af togpassagerer faldet – i 2010 efter den 
økonomiske afmatning efter finanskrisen og i 2016 efter 
ID- og grænsekontrollen blev indført for togpassagerer 
fra Danmark til Sverige. Nu hvor restriktionerne er hævet 
og flere er tilbage på kontoret, stiger antallet af rejsende 
igen. Skånetrafiken oplyser at flere nu rejser med togene 
over Øresund igen. I uge 38 var antallet af passagerer 24 
procent lavere end en normaluge i 2019. 

UTVECKLINGEN ÖVER ÖRESUND

-62%

TOGREJSER OVER ØRESUND  
(ANTAL PASSAGERERE)

Kilde: Øresundsbron og Trafikverket. * 2020 er baseret på skøn. Der 
sammenlignes med 2001 eftersom det er det første helår med togtrafik 
over Øresundsbron.

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

-38%
BILER. Antallet af køretøjer som krydsede Øresund, 
med færge mellem Helsingborg og Helsingør eller over 
Øresundsbroen, faldt markant under 2020. I 2020 tog om-
kring 5,7 millioner køretøjer sig over sundet. Det svarer 
til en mindskning på 38 procent set i forhold til 2019, 
hvor godt 9,1 millioner køretøjer krydsede Øresund med 
færge eller bro. Topåret for biltrafikken var 2008 hvor 
9,4 millioner krydsede 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 89 procent af trafik-
ken, last- og varebiler for 8 procent og resterende del er 
busser og motorcykler. På grund af Corona-pandemien 
var trafikken over Øresundsbron været rekordlav i 2020, 
men nu i efteråret 2021 nærmer trafikken sig normalni-
veau rapporterer både Øresundsbron og rederiet ForSea, 
som sejler mellem Helsingborg og Helsingør. 

Kilde: Danmarks Statistik, Øresundbro Konsortiet. Statistiken viser 
antallet køretøjer (biler, lastbiler og busser) per år på Øresundsbron og 
på færgerne mellem Helsingør og Helsingborg.

ØRESUNDSTRAFIK (KØRETØJER)
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UDVIKLING I TOGREJSER 2019-2020:
UDVIKLING I BILTRAFIK 2019-2020:

UDVIKLING I PENDLERKORT 2019-2020:

efter faldet. Også ForSea, færgerne mellem Helsingør 
og Helsingborg, oplevede en nedgang i antallet af rejser 
med månedsbillet i løbet af 2019.
     I 2020 har der pga. coronakrisen været en tydelig 
mindskning i pendlerkortsalget hos alle trafikselskaber-
ne. Eksempelvis var Skånetrafikens salg af pendlerkort 
til Øresundstoget 43 procent lavere i 2020 end i 2019. Nu 
i efteråret 2021 nærmer månedskortssalget sig normal-
niveau og lå i august 2021 kun 23 procent under samme 
måned i 2019. At trafikken mindskede under coronakri-
sen er naturligvis ikke det samme som at pendlingen 
mindskede lige så meget, eftersom mange har arbejdet 
hjemmefra. STAR’s statistik for svenske pendlere i Dan-
mark viser en nedgang på 4 procent fra 2019 til 2020. 

Grafer och diagram är baserade på helårssiffror fram till 2020 
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OVERNATNINGER. Under 2020 påvirkede coronapande-
mien naturligvis mulighederne for at holde ferie på den 
anden side af Øresund, såvel som i resten af verden. Det 
blev kun til 385.467 henholdsvis danske og svenske over-
natninger på et hotel, feriecenter, camping, vandrerhjem 
eller sommerhus på den anden side af Øresund. Det er et 
fald på 70 procent. Det er særlig de svenske overnatning-
er i Østdanmark, som har mindsket – med omkring 75 

-70%

Kilde: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket. *Omfatter Region Sjælland og Region Hovedstaden, 
geografisk set hele Sjælland og øerne. **Den svenske statistik går kun tilbage til 2008.  

ØRESUNDSREGIONAL TURISME
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BEFOLKNING. Der bor 4,1 millioner indbyggere i 
Øresundsregionen. Det seneste år er befolkningen vokset 
med 0,6 procent. Siden 2000 er antallet vokset med 16,3 
procent. Det er frem for alt i Skåne at befolkningen er 
blevet større – 24,1 procent i perioden 2000-2021, men 
også Region Hovedstaden har oplevet i væsentlig stigning i 
antallet af indbyggere med 15,5 procent i samme periode. 
Ifølge befolkningsprognoserne vil befolkningen fortsætte 
med at vokse og i 2030 vil der være omkring 4,3 millioner 
indbyggere. I 2019 boede der rekordmange svenskere i 
Østdanmark – 10.405 personer. Det er 16 procent flere end 
i 2000. Samme år boede der 20.229 danskfødte i Skåne, 
hvilket er 39 procent flere end i 2000. 

+0,6%

Kilde: Danmarks Statistik og SCB. De danske tal er per 1 januar og de svenske per 31 december året inden. For 2021 er det hhv. 1 juli og 30 juni. 

BEFOLKNING I ØRESUNDSREGIONEN

BEFOLKNING 2020 2021
Prognos 

2030
Förändring 
2000-2020

Prognos
2020-2030

Region Hovedstaden 1 609 113 1 857 783 1 948 934 15,5% 4,9%

Region Sjælland 785 751 841 679 855 467 7,1% 1,6%

Region Skåne 1 123 786 1 394 444 1 495 179 24,1% 7,2%

Öresundsregionen 3 518 650 4 093 906 4 299 580 16,3% 5,0%
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procent i Region Sjælland såvel som Region Hovedstaden 
– mens de danske overnatninger i Skåne er faldet med 55 
procent i 2020 sammenlignet med 2019. Siden Øresunds-
bron åbnede er det 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. 
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FLYTNING. I 2020 flyttede 3.257 personer over Øre-
sund. Det er 3 procent flere end i 2019, men langt fra 
rekordårene. I rekordåret 2007 flyttede 6.422 personer 
fra den ene til den anden side af Øresund. To tredjedele 
af disse flyttede fra Østdanmark til Skåne. I 2020 flyttede 
flere personer fra Skåne til Østdanmark end omvendt. 
Flyttemønstret over Øresund har haft tre store trendbrud 
siden broen åbnede. Det første kom allerede samme år, 
hvor antallet af flytninger steg med 43 procent sam-
menlignet med året inden. Næste trendbrud var 2010, 
hvor flyttestrømmen vendte således at flere flyttede fra 

+3%

FLYTNING PÅ TVÆRS AF ØRESUND

Källa: Öresundsdatabasen. Statistiken är baserad 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 medborgarskapsbyte finns enbart på nationell nivå och 2019 var det 1 356 
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. 
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VALUTA. Den svenska kronan är svagare nu än när Öre-
sundsbron öppnade. 2020 var den genomsnittliga kursen 
140,68 SEK för 100 DKK. Det är lite lägre än under 2019, 
men samtidigt 24 procent högre än 2000 och på nivå med 
förra rekordåret 2009 då svenskarna i genomsnitt fick 
betala 142,26 SEK för 100 DKK. Skillnaden i valutakur-
sen har stor betydelse för vilken riktning trafiken 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. Under september 2021 
har kursen varit 136,79 SEK för 100 DKK.

140,68 VALUTAKURS SEK/DKK

Källa: Riksbanken. Anger SEK för 100 DKK

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 dans-
kere,er flyttede fra Skåne til Østdanmark. I 2020 flyttede 
818 danske statsborgere og 807 svenske statsborgere 
fra Skåne til Østdanmark. I løbet af det første halve år 
af 2021 flyttede 1.094 personer over Øresund, største-
delen flyttede fra Skåne til Østdanmark. Sammenlignet 
med første halve år af 2020 var der en mindskning på 27 
procent.

UDVIKLING I FLYTNING 2019-2020:

VALUTAKURS 2020:

UDVIKLING I OVERNATNINGER 2008-2019:

UDVIKLING I BEFOLKNING 2020-2021:
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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.

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 enligt Skånetra-
fikens försäljningssiffror 
som kan ge en indikation 
på utvecklingen sedan 
officiell statistik saknas.

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.

5,7 mio.
fordon 2020

18.582  
personer 2015

3.257 
personer 2020

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 och 
Sverige stänger 
tillfälligt gränser-
na för att minska 
smittspridning av 
covid-19. Undantag 
görs bl.a. för 
gränspendlare. 
Försäljning av 
Skånetrafikens må-
nadskort minskade 
med 43 procnet 
under 2020 jämfört 
med 2019.

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

2021. Början på 
2021 fortsätter 
med pandemi, 
resserestriktioner 
och delvis stängda 
gränser. Trafiken 
över Öresund 
ligger långt 
under normalnivå. 
Under hösten när 
restriktionerna 
släppts rapporterar  
transportbolagen 
att trafiken närmar 
sig normalnivå. 

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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2020
• I december overtager det statslige svenske togsel-
skab SJ driften af den svenske del af trafikken med 
Øresundstog, efter de har vundet udbudsrunden. 
• Region Syddanmark går med i STRING-samarbejdet. 
• 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. Den 14. august 
var smittespredningen i Sverige på et niveau, så 
grænsen blev åbnet for svenskere fra alle regioner. 
Fra den 3. september var den danske grænsekontrol 
gået tilbage til at være sporadisk. Men den 24. ok-
tober blev der indført grænserestriktioner igen pga. 
øget smittespredning. I december lukkede Sverige 
grænsen mod Danmark, undtagen for grænsepend-
lere, på grund af den såkaldte ”brittiske mutation” af 
covid-19 forekom i Danmark. 
• 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 grønt charter for samarbejdet omkring klima 
og grøn omstilling.  Det blev præsenteret i oktober. 

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 

FREMTID
 
• Efter 20 år med Øresundsbron er der planer om 
yderligere en fast forbindelse over Øresund. En Øre-
sundsmetro mellem Malmø og København og en fast 
forbindelse for bil og persontog mellem Helsingborg 
og Helsingør, er to forslag som man er politisk enige 
om at prioritere i Greater Copenhagens trafikcharter. 
Der findes også et alternativt forslag, Europasporet, 
som er en tunnel for person- og godstog Landskro-
na – Nordhavn med tunnel videre under København. 
Samtidig er der en udredning i gang om en fast 
Kattegat-forbindelse for bil og tog, som ville mindske 
rejsetiden med tog mellem København og Århus til 
cirka en time. 
• 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. Samtidlig 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-forbindelsen 
starter.
• Grænsekontrol og delvis lukket grænser i flere 
omgange under coronapandemien for at mindske 
smittespredningen.  
• Dansk-svensk ministermøde om Greater Copenha-
gen
 • Dansk trepartsaftale med penge til Øresundsre-
kruttering

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 Øresundsbron. Pendlare släpps fortsatt igenom.
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Den 6 november 2014 talade Danmarks dåvarande inrikesmi-
nister Morten Østergaard (R) inför danska och svenska politiker. 
Budskapet: Skåne välkomnas  i Greater Copenhagensamarbetet.

Coronakrisen har udfordret samarbejdet i Norden og Øresundsregionen, 
men samtidig også kastet lys på grænseregionens muligheder og udford-
ringer. I løbet af de 21 år, som Øresundsbron har eksisteret er organisatio-
ner blevet startet og nedlagt, politiske samarbejder er vokset frem, planer 
om placering af et europæisk forskningsanlæg er faldet på plads, metro 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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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 
såkaldte megaregion Västra Skandinavien og opford-
rede da til en udbygning af jernvejsnettet mellem 
Oslo og Malmø.

2017
• Malmø går med i politiske samarbejde STRING 
som fra og med 2018 omfatter regioner og kommu-
ner i det nordlige Tyskland, Østdanmark, det sydlige 
og vestlige Sverige samt den sydlige del af 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 Öresund-
skomiteen omdannes til The Greater Copenhagen 
and Skåne Committee. Ud over navneskiftet så 
omfatter det nu alle 79 kommuner og tre regioner i 
Øresundsregionen. Samtidigt ændres vedtægterne 
så fokus bliver mere på international markeds-
føring 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.
• Nordisk Ministerråd etablerer Grænsehindringsrådet.

2013
• Interreg sekretariatet godkendte 69 Øresunds-projek-
ter i programperioden 2008-2013 med de overordnede 

Danmarks och Sveriges chefsförhandlare för European 
Spallation Source (ESS) med forskningsministrarna vid 
första spadtaget inför bygget av ESS utanför Lund, 2014.

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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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.
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I maj 2014 presenterade Helsingborgs kommunstyrelses 
ordförande Peter Danielsson (M) och Helsingörs borgmästa-
re Benedikte Kiær (K) planerna på en gemensam planstra-
tegi “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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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.

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D

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.

Den moderna Öresundsregionen är betydligt 
äldre än Øresundsbron. 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 Øresundsbron 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. Till våren presenteras Malmö och 
Köpenhamns fjärde utredningsetapp om en 
Øresundsmetro mellan städerna och den statliga 
dansk-svenska strategiska analysen av en fast 
förbindelse för bil och persontåg mellan Helsing-
borg och Helsingör presenteras innan nyår.

DEN MODERNA ÖRESUNDS-
REGIONEN ÄR DRYGT 200 ÅR
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Informationstjänsten Øresunddirekt är uppdelade i en 
självständig webbredaktion i Köpenhamn samt ett informa-
tionscenter i Malmö med flera samverkande myndigheter.

Øresundsbron har blivit en välkänd siluette vid horisonten 
för Malmöborna, här fotograferad från Malmö Live.
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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.
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Sofie Qvarfordt
Christina Hoegh-Guldberg

INTERREG SEKRETARIAT
Sekretariatsledare: 
Magnus Schönning
Interreg Styringsudvalg Øresund
Egon Bo
Niels Milling
Mette Jorsø
Martin Baden
VAKANT
Anne Thomas
Thyge Enevoldsen
Kasandra Behrendt-Eriksen
Louise Eklund
Charlotte Ahlgren Moritz
Yvonne Augustin
Patrik Åkesson
Arian Ratkoceri
Roland Palmqvist
Anneli Kihlstrand

Interreg Overvågningsudvalg 
Niels Bjerring Hansen
Eva Tørning Svendsen
Jens Ive
Mads Thomsen
Conny Jensen
Egon Bo
Erik R. Gregersen
Carl-Johan Klint

Sandra Brantebäck
Henrik Blomberg
Elisabeth Babic
Louise Eklund
Lars Holmin
Jan Schreil
Rolf Olsson
Gerd Slinning
Arve Høiberg
Roger Ryberg
Robert Steen
Torunn Ostad
Per Harbø
Jan Kløvstad
Anne Ullmann

CPH VÆKSTKOMITÉ 
Jens Kramer Mikkelsen (formand)
Thomas Woldbye
Simon Pauck Hansen
Lars Weiss
Allan S. Andersen
Peter Rahbæk Juel
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Pia Kinhult
Sophie Hæstorp Andersen
Lars Gaardhøj
Heino Knudsen
Claus Jensen
Mikkel Aarø-Hansen
Mikkel Hemmingsen
Michael Svane
Stephan Müchler
Flemming Jensen
Torben Möger Pedersen
Bjarne Foldager
Mette Refshauge
Claus Lassen
Carsten Falk Hansen
Anna Jähnke
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Bild frånGreater Copenhagen Committees 
toppmöte i november 2019. 
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A/S ØRESUND
Adm. direktør:  
Claus F. Baunkjær
Bestyrelse: 
Mikkel Hemmingsen (formand)
Signe Thustrup Kreiner
Claus F. Baunkjær

BY & HAVN
Adm. Direktør:  
Anne Skovbro
Bestyrelse: 
Pia Gjellerup (formand)
Lars Barfoed
Jonas Bjørn Jensen
John Becher Krommes
Ida Lysbeck Madsen
Marianne Sørensen
Heidi Wang
Charlotte Lund

CENTRUM FÖR ÖRESUNDSSTUDIER
Johanna Rivano Eckerdal (föreståndare)
Hans Dam Christensen (formand)
Britt Andresen
Marie Cronqvist
Mattias Kärrholm
Anders Linde-Laursen
Björn Magnusson Staaf
Per Nilsén
Bente Rosenbeck
Maria Strömvik

COPENHAGEN MALMÖ PORT
Adm. direktør:  
Barbara Scheel Agersnap
Bestyrelse: 
Claus Juhl (ordförande) 

Luciano Astudillo
Olof Andersson
Torbjörn Tegnhammar
Anders Peterson
Søren Jespersen
Birgit Aagard-Svendsen
Jonas Bjørn Jensen
Johnny Isager Høvring
Karsten Jensen
Gert-Inge Johansson
Maria Petersson

FEHMARNBELT BUSINESS COUNCIL
Nina Stappenbeck (manager)
Arno Probst (chairman)
Michael Svane
Dr. Malte Heyne
Lars Schöning
Niels Milling
Reiner Perau
Stephan Müchler
Andreas Katschke
Siegbert Eisenach
Harmut Richter
Uli Wachholtz

FEMERN A/S
Adm. direktør:  
Henrik Vincentsen
Bestyrelse: 
Mikkel Hemmingsen (formand)
Signe Thustrup Kreiner
Claus F. Baunkjær

A/S FEMERN LANDANLÆG
Adm. direktør:  
Steen Bruce Corfitsen
Bestyrelse: 
Mikkel Hemmingsen (formand)
Signe Thustrup Kreiner
Claus F. Baunkjær

GATE 21
Direktør:  
Majken Hansen (konstitueret)
Bestyrelse: 
Steen Christiansen (formand)
Martin Manthorpe
Niels Axel Nielsen
Astrid Aller

Anders Siig Andersen
John Schmidt Andersen
Ulf Christensen
Lars Gullev
Jørgen Holst
Özkan Kocak
Thomas Lykke Pedersen
Holger Schou Rasmussen
Michael Ziegler
Jeppe Trolle
Thorkild Ærø

GREATER COPENHAGEN COMMITTEE 
Adm. Direktør:  
Tue David Bak
Greater Copenhagen bestyrelse
Carl Johan Sonesson (formand)
Mikaela Waltersson
Lars Gaardhøj
Niels Hörup
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Lars Weiss
Martin Geertsen
Heino Knudsen
Peter Danielsson
Peter Johansson
Henrik Fritzon
Steen Christiansen
Karsten Søndergaard
Carsten Rasmussen
Philip Sandberg
Mikael Rubin
Evan Lynnerup
Patric Åberg

Greater Copenhagen styregruppe
Carsten Krabbe
Christel Jönsson
Christina Brochdorf
Christoffer Nilsson
Henrik Kolind
Jörgen Preuss
Micael Nord
Palle Lundberg
Per Bennetsen
Richard Gullstrand
Søren Hartmann Hede
Thomas Knudsen
Ulrika Geeraedts
Fredrik Geijer

ÖVERSIKT:
Styrelser/styrgrupper i tvärregionala  organisationer
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Anne Skovbro
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Maria Korner-Westin
Sandra Forsén
Erika Persson

ØRESUNDSINSTITUTTET
VD: Johan Wessman
Styrelse: 
Søren Risager Hansen (ordförande)
Pia Kinhult
Pehr Andersson
Anders Jarl
Kerstin Tham
Richard Gullstrand
Linus Eriksson
Karin Langendorff
Mikael Kipowski
Bolette Wildt
Helle Ahlenius Pallesen
Jesper Falkheimer
Susanne Rikardsson
Jeppe Grønholt-Pedersen

ØRESUNDSMETRO EXECUTIVE
Leif Jakobsson (ordförande)
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Lars Weiss
Anders Carlsson Jerndal
Bert Nordberg

Betina Hagerup
Claus Jensen
Dan Olofsson
Katia Østergaard
Kerstin Tham
Lena Ek
Mads M. Nørgaard
Pia Kinhult
Per Christensen
Peter Fellman
Stig Ørskov
Thomas Woldbye
Torben Möger Pedersen
Trine Winterø
Ulrika Hallengren 

ØRESUNDSBRO KONSORTIET
VD: Linus Eriksson 
Styrelse: 
Bo Lundgren (ordförande)
Jørn Tolstrup Rohde
Ulrika Hallengren
Mikkel Hemmingsen
Lene Lange
Claus Jensen
Malin Sundvall
Lars Erik Fredriksson
ØRESUNDSADVOKATER

Adm. direktør:  
Helle Ahlenius Pallesen
Bestyrelse: 
Morten Riise-Knudsen (formand)
BCecilia Kindgren-Bengtsson
Rasmus Lovén
Linda Nordin
Peter Stakemann
Suzanne T. Estrup
Henriette K.B. Andersen
Britta Andersson

* Deltar, men har inte beslutsmandat
** Adjungerad
Kilde: Organisationernes og virksomhedernes 
hjemmesider og kontaktpersoner samt års-
rapporter. Oplysningerne er indhentet under 
perioden august til oktober 2021.
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Debatt om Greater 
Copenhagen på Altingets 
sommarmöte 2021.
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Linus Eriksson
MEDICON VALLEY ALLIANCE
VD: Petter Hartman (den 1.  novem-
ber tiltræder Anette Steenberg)
Bestyrelse: 
Søren Bregenholt (formand)
Ulf G. Andersson
Anders Lundbergh
Anette Østergaard
Daniel Kronmann
Kristina Åkesson
Linn Mandahl
Thomas Arnebrant
Trine Winterø
Birger Olofsson

STRING 
Adm. Direktør: 
Thomas Becker
STRING Political Forum:
Vegar Andersen (formand)
Jens Mandrup
Carl Johan Sonesson
Helene Andersson
Axel Josefson
Anne Beathe Kristiansen Tvinne-
reim
Kristina Jonäng
Louise Eklund
Per Stané Persson
Karin Pleijel
Claus Christian Claussen
Bijan Zainali
Yvonne Augustin
Heino Knudsen
Stephanie Lose
Søren Rasmussen
Lars Gaardhøj
Almut Möller
Tommy Petersen
Andreas Schönström
Karsten Uno Petersen
Evan Lynnerup

Steering Group (administrativ): 
Jeppe-Grønholt Pedersen
Birgitte Leolnar
Charlotta Lundström
Maria Korner-Westin
Stefan Musiolik
Ulrika Bertilsson
Rune Bakkevoll
Carsten Krabbe
David Jens Meinke
Micael Nord
Anita Lindahl Trosdahl
Henrik Levin

Jørgen Bjelskou
Charlotte Beijer
Stefan Seidler

Contact Group: 
Jarl Zinn
Eva Christina Jacobsen
Stefanie Wodrig
Elin Malm
Lars Ekberg
Kenneth Ekberg
Monica Magnusson
René Lønnee
Rune Bakkevoll
Ulrika Bertilsson
Susanne Grahl
Helle Knudsen
Hait M Barki
Charlotte Beijer
Anita Lindahl Trosdahl
SUND & BÆLT HOLDING A/S

Adm. direktør: 
Mikkel Hemmingsen
Bestyrelse: 
Michael Rasmussen (formand)
Jørn Tolstrup Rohde
Ruth Schade
Lene Lange
Claus Jensen
Erik Skotting
Michael Hannibal
Susanne J Monferré
Per Christensen
Anne Bøgh Johansen
Jens Villemoes
Villads Engstrøm

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

THE EUROPEAN SPALLATION  
SOURCE ERIC COUNCIL
Director General: 
Kevin Jones Acting Director General 
(den 1 november tillträder Helmuth 
Schober)
Styrelse: 
Beatrix Vierkorn-Rudolph (ordförande) 
Kurt Clausen
Lukas Levak
Petr Lukáš
Bo Smith
Jane Hvolbæk Nielsen
Toivo Räim
Priit Tamm
Sylvain Ravy
Marie-Hélene Mathon
Andrea Fischer
Martin Müller
Ákos Horvath
Balázs Kápli
Aldo Covello
Pierluigi Campana
Erik van Aert
Odd Ivar Eriksen
Marek Jezabek
Mateusz Gaczynski
Inmaculada R. Figueroa
Adolfo Morais
David Edvardsson
Lars Börjesson
Kevin Reymond
Christian Rüegg
James Partington
Mark Thomson

ØRESUNDDIREKT DANMARK  
(STYRGRUPP)
Sektionsleder: 
Erika Persson
Styrgrupp: 
Tue David Bak
Jeanette Almfort
Maria Korner-Westin
Sandra Forsén
Erika Persson
Malin Dahl

ØRESUNDDIREKT SVERIGE
Verksamhetsansvarig:  
Malin Dahl
Styrgrupp: 
Patrik Åkesson
Malin Dahl
Ninni Benediktson
Joakim Axelsson
Johan Lindström
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Helle Ahlenius 
Pallesen
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Thomas Becker.
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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 om nye faste forbindelser, fakta om det danske 
valg, eksempler på samarbejde inden for kulturen samt 
en netværkskortlægning, som skal vise hvilke personer, 
samarbejdsorganisationer og netværk, der arbejder på 
tværs af Øresund. 

Till netværkskortlægningen beskriver vi dels de 
forskellige organisationer, selskaber og netværk og har 
opdelt dem i forskellige kategorier; politisk tværregi-
onalt samarbejde, politisk tværnationalt samarbejde, 
netværksorganisationer og mødepladser, infrastruktur, 
universitet samt information. Dels ser vi på hvilke perso-
ner som sidder i bestyrelser, styregrupper, koordination-
sgrupper og råd 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 Øresundssamarbejde. 

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 
netværksorganisationer som har repræsentanter fra 
flere sektorer. Derudover har vi medtaget aktører inden 
for vigtig Øresundsregional infrastruktur: Øresundsbro 
Konsortiet og dennes to moderselskaber A/S Øresund 
og Svedab. Derudover inkluderes de danske selskaber 
bag Femern Bælt-forbindelsen fra Danmark til Tyskland 
og Udviklingsselskabet By & Havn, som har ren dansk 
bestyrelse, men som har en stor betydning for udvikling-
en i regionen. Dette har resulteret i en liste med cirka 30 
forskellige grupper. Heraf tilhører flere samme organi-
sation, som eksempelvis Greater Copenhagen Commit-
tee som har en politisk bestyrelse og en administrativ 
styregruppe. 
Efterfølgende har vi samlet information om hvilke 
personer som sidder i den øverste ledelse og bestyrelse 
eller styregruppe samt faste koordinationsgrupper i disse 

samarbejdsorganisationer og netværk. Personerne er 
altså udvalgt ud fra deres formelle rolle i de eksisterende, 
hovedsagligt offentlige, og formelle løbende tværregi-
onale samarbejdsorganisationer og netværk. Samlet 
set omfatter listen omkring 400 poster (hvoraf visse 
altså besiddes af samme personer). Vi har valgt at også 
medtage adjungerede medlemmer samt personer som 
kontinuerligt deltager på møder selvom disse eventuelt 
ikke har stemmeret.  

Til netværksbilledet på side 40-41 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 48 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 enkelt-
stående aktiviteter eller projekter, heller ikke igang-
værende Interreg-projekter. 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.

Om rapporten Kilder:
FAKTAINDSAMLING/INTERVIEW TIL DENNE RAPPORT: 
• Benedikte Kiær, borgmester Helsingør Kommune
• Claus Christoffersen, medlem i Kommunalbestyrel-

sen Helsingør Kommune
• Eskil Mårtensson, utecklingsstrateg Region Skåne
• Henrik Andersen, centerchef Dansk politi/ 

Grænsecenter Øresund
• Kenneth Ekberg, senior advisor, Malmö stad
• Lars Gaardhøj, regionrådsformand Region Ho-

vedstaden
• Lise Riis Moltved, kommunikationsansvarlig Inter-

reg Øresund-Kattegat-Skagerrak
• Mads Lebech, direktør AP Møller fonden
• Maria Bredin, projektledare Malmø stad
• Martin Geertsen, regionrådsmedlem Region Ho-

vedstaden
• Mira Helenius Martinsson, vd och konstnärlig 

ledare, Skånes Dansteater
• Nicolai Juel Vædele, director Greater Copenhagen 

Green, Greater Copenhagen
• Petter Hartman, adm. direktør Medicon Valley 

Alliance
• Thomas Becker, adm. direktør STRING 
• Thomas Woldbye, adm. direktør Københavns 

Lufthavne
• Sofie Qvarfordt, internationell samordnare, Hel-

singborgs stad
• Sophie Hæstorp Andersen, spidskandidat Socialde-

mokratiet København

Øresundsinstituttet har varit i kontakt med representanter för 
flera 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 
kontaktat organisationerna via mail eller per telefon för att 
styrka att den insamlade informationen varit korrekt. Upplys-
ningar om styrelsernas och styrgruppernas sammansätt-
ning har inhämtats mellan augusti och oktober 2021.

DATAKILDER: 
• Arbetsförmedlingen
• Danmarks Statistik
• Dansk politi
• Erhvervsstyrelsen
• Forsea
• Greater Copenhagen Committee
• Grænshindringsrådet
• Interreg ØKS projektbank 
• News Øresund 
• Region Hovedstadens Regionale Arbejdsmarkedsråd
• Region Skåne
• Riksbanken 
• SCB
• Skånetrafiken
• Statens Serum Institut
• Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
• Sverigeförhandlingen
• Tillväxtverket
• Tourism in Skåne 
• Ørestat/Øresundsdatabasen
• Øresundsbro Konsortiet
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ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskaps centrum som genom analyser, 
nätverksmöten och den regionala nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad känne dom om utveck-
lingen i vår gränsregion. Verksamheten drivs utan vinst intresse och med finansiering av ett drygt 100-tal 
medlemmar 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 

Kommande fysisk konferens: 
REAL ESTATE ØRESUND

Februari 2022:

Från Øresundsinstituttets studio, Malmö: 
REAL ESTATE ØRESUND LIVE

September 2021:

Øresundsinstituttets samhällsbyggnadskon-
ferens Real Estate Øresund utökades med 
ett LIVE-sänt möte från vår nya tv-studio 
i Malmö där den nya rapporten ”Kontors-
marknaden i Öresund” presenterades.

Från Form/Design Center, Malmö: 
DANSK-SVENSKT KULTURSAMARBETE

September 2021:

En ny rapport om dansk-svenskt kultursam-
arbete presenterades vid ett live-sänt möte 
i Malmö. Rapporten är en del av ett projekt 
med stöd från Svensk-danska kulturfonden 
och Region Skåne.

KLP Ejendomme, Ørestad:
LIFE SCIENCE IN ØRESUND

Juni 2021:

Presentation av rapporten ”Life Science 
Across The Øresund” med efterföljande 
debatt om samarbetet i life science-klustret. 
Arrangör: Øresundsinstituttet och Medicon 
Valley Alliance, Interregprojektet Greater 
Copenhagen Life Science Analysis Initiative.

Den 9 februari 2022 anordnas fastighets-
konferensen Real Estate Øresund återigen 
som ett fysiskt möte i Hyllie. 

Välkommen till Øresundsinstituttet LIVE 
Nedan finns ett urval av Øresundsinstituttets senaste 
och kommande live-sända möten. Alla möten finns 
tillgängliga att se i efterhand via vår hemsida. 

Läs mer på www.oresundsinstituttet.org

Øresundsinstituttets studio, Malmö:
MÖJLIGHETER VID GRÄNSPENDLING

Den 12 oktober presenteras analysen 
”State of the Region” vid ett livesänt möte 
från Øresundsinstituttets studio i Malmö.

Kommande  
livesändningar:

Øresundsinstituttets studio, Malmö:
STATE OF THE REGION

Den 11 oktober presenteras av en ny rap-
port om erfarenheter av arbete över Öre-
sund bland personer med utrikes bakgrund 
som Øresundsinstituttet har tagit fram på 
uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Residenset, Malmö:
GRÄNSHINDERKONFERENS
Den 24 november arrangerar Øresundsin-
stituttet, Øresunddirekt och Länsstyrelsen 
Skåne en gränshinderkonferens i Malmö.
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