TREND
REPORT

Oslo

Stockholm

Göteborg

Köpenhamn
Malmö

Rödby
Puttgarden

Hamburg

Berlin

SAMARBETET ÖVER
ÖRESUND 2018
Strukturförändring, 
nya p
 ersoner och
aktuella projekt

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Sammanfattning ........................................................................................................... 4

Sekretariat

2. Mosaik ......................................................................................................................... 6

Johan Wessman, vd och chefredaktör
Jenny Andersson, projektchef och senioranalytiker
Thea Wiborg, administrativ chef och senioranalytiker
Sofie Paisley, koordinator och kommunikatör
Anna Palmehag, redaktör News Øresund
Sofie Eriksson, analytiker och reporter
Mandus Örarbäck, projektanställd researcher och reporter
Nicklas Bunck Sørensen Andersen, praktikant
Oskar Madunic Olsson, praktikant

3. The Greater Copenhagen & Skåne Committee i förändring ........................................... 8
4. Efter det svenska valet ...................................................................................... 12
5. Intervju: STRING ...................................................................................................... 14
6. Intervju: By & Havn .................................................................................................... 16
7. Nye faste Øresundsforbindelser og bedre trafikflow undersøges .................... 18
8. Intervju: Øresundsmetro Executive ......................................................................... 20

En analys från oberoende Øresundsinstituttet.
Øresundsinstituttet står ensamt för rapportens analys och slutsatser.

9. Intervju: Strategisk analys av en HH-förbindelse ..................................................... 21

Rapporten är skriven av Thea Wiborg (projektledare) och Johan Wessman.

10. Interreg: Gränslösa projekt ska skapa mervärde .................................................... 22

Layout: Jenny Andersson
Foto: News Øresund, om inte annat anges.
Omslagsfoto: News Øresund

11. Tvärregionala organisationer ................................................................................ 26
12. Tidslinje: samarbetet över Öresund ........................................................................ 28

© Øresundsinstituttet – genom Öi Service AB – 10 oktober 2018
Analysen presenteras av Øresundsinstituttet vid ett nätverksmöte på Sveriges
ambassad i Köpenhamn den 10 oktober 2018.

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum
som genom analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad
kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse
och med finansiering av drygt 100 medlemmar från stat, regioner, kommuner,
universitet, högskolor och det privata näringslivet.
Östergatan 9 A | 211 25 Malmö | +46 (0) 40 30 56 30 | info@oresundsinstituttet.org | www.oresundsinstituttet.org

ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2018

ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2018

FOTO: NEWS ØRESUND

I våras blev ett helt nytt råd, Øresundsmetro
Executive, etablerat. Rådet ska förankra idén om
en Öresundsmetro i näringslivet och medlemmerna representerar flera stora företag och universitet. Ordförande för rådet är tidigare minister og
nuværende bestyrelsesformand for Metroselskabet
Jørn Neergaard Larsen.

Inte sedan Öresundskomiteen ombildades till nuvarande The Greater Copenhagen & Skåne Commitee, GCSC, den 1 januari 2016 har förändringstakten i det
dansk-svenska politiska samarbetet varit så hög. Det gränsregionala arbetet har
fått flera nya nyckelpersoner under det senaste året och nya politiker såväl vid
förra årets danska kommun- och regionval som vid årets svenska val. Nu knackar Region Halland på dörren och vill bli medlem i GSCC. Redan i början av året
gick Region Halland tillsammans med Malmö stad, Västra Götalandsregionen
samt Akershus- och Østfold Fylkeskommune med i STRING-samarbetet med
fokus på den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen.

Udviklingsselskabet By & Havn fick i augusti en
ny adm. direktør Anne Skovbro. Hon kom närmast
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städer i norra Tyskland, Östra Danmark, södra
och västra Sverige samt södra delen av Norge. Den
geografiska expansionen under 2018 sammanfaller
med att det samlade tyska myndighetsgodkännandet för bygget av Fehmarn Bält-tunneln väntas bli
klart innan årsskiftet. STRING är ett samarbete
som är format kring de möjligheter som den nya
infrastrukturen väntas ge.
Den 1 april tillträdde Sara Røpke som ny sekretariatschef för det dansk-svenska politiska samarbetet
The Greater Copenhagen & Skåne Committee med
3 regioner och 79 kommuner som medlemmar.

SAMMANFATTNING:
Strukturförändring, nya
personer och aktuella projekt

Nya nyckelpersoner i det dansk-svenska
samarbetet
Efter det svenska valet den 9 september väntas flera
förändringar i den politiska ledningen i Skåne. I
skrivande stund är det fortfarande oklart hur Region Skåne och till exempel Malmö stad kommer att
styras, men fram till den 22 oktober väntas bilden
klarna. Med stor sannolikhet kommer den svenska
politiska representationen i The Greater Copenhagen & Skånes styrelse att delvis förnyas.

SAMMANFATTNING

från posten som filantropidirektør i Realdania och
har innan dess varit direktør i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. By & Havn utvecklar
markområdena i Ørestad och Københavns Havn
samt äger 50 procent i dansk-svenska Copenhagen
Malmö Port.
Den 1 februari tillträdde Thomas Becker som ny
direktør för det politiska samarbetet. Han har en
bakgrund som chef på den danska regeringens
klimat- och energidepartement samt på European Wind Energy Association. STRING som vid
årsskiftet utökades till att omfatta regioner och
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Under det senaste året har även Region Hovedstaden, Region Sjælland och Region Skåne fått nya utvecklingsdirektörer: Diana Arsovic Nielsen, Carsten
Krabbe och Ulrika Geeraedts.
I samband med förra årets danska kommun- och
regionval fick Region Sjælland en ny regionrådsformand, Heino Knudsen (S), som i år även är
ordförande i The Greater Copenhagen & Skåne
Committee.
Utökad geografi – nya medlemmar i det
politiska samarbetet
Den 1 januari 2018 fick det politiska samarbetet
STRING flera nya medlemmar och en kraftigt
utökad geografi som nu går hela vägen från norra
Tyskland via Skåne, Halland och Västra Götalandsregionen upp till Akershus- och Østfold fylkeskommuner i södra Norge.
Region Halland har beslutat att de även ska
söka medlemskap i dansk-svenska samarbetet The
Greater Copenhagen & Skåne Committee. De sex
halländska kommunerna gav klartecken under hösten och den 10 oktober beslutade regionstyrelsen att
ansöka om medlemskap.
Om Region Halland sedan beviljas medlemskap innebär det för GCSC en utvidning från tre
regioner, 79 kommuner och 4,0 miljoner invånare
till fyra regioner, 85 kommuner och drygt 4,3
miljoner invånare.
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2018

Ny lov om erhvervsfremme påverkar
Greater Copenhagen-samarbetet
Den 1 janurai 2019 ändras villkoren för den danska
medverkan i Greater Copenhagen-samarbetet. Då
väntas den nya danska ”Lov om erhvervsfremme”
träda i kraft. Lagen har varit på remiss (høring) under sommaren. Snart kommer den slutliga lagtexten
att presenteras för Folketinget och beslut väntas
under hösten.
Lagen innebär att det näringslivsfrämjande
arbetet och turistfrämjande arbetet koncentreras till
två nivåer - en nivå med kommuner samt sex nya
tvärkommunala erhvervshuse med sex filialer och
en övergripande nivå med den nya Erhversfremmebestyrelsen som har till föremål att understödja en
sammanhängande decentral näringslivsfrämjande
insats i Danmark. Regionernas möjlighet att arbeta
med egna näringslivsfrämjande och turistfrämjande
insatser upphör. Däremot kan de fortsatt arbeta
med gränsöverskridande samarbete inom t ex kollektiv trafik, kultur och miljö.
Kommuner och initiativ som The Greater
Copenhagen & Skåne Committe och informationssajten Øresunddirekt Danmark kommer att kunna
ansöka om medfinansiering till lokala näringslivsfrämjande projekt från Erhvervsfremmebestyrelsen
som bildas den 1 januari 2019.
Nya förbindelser utreds
Just nu pågår fem Interreg-projekt om transport och
infrastruktur i Greater Copenhagen. Två av dem
utreder nya fasta förbindelser över Öresund, en tunnel mellan Helsingör-Helsingborg samt en metro
mellan Malmö och Köpenhamn, Öresundsmetron,
och de övriga tre projekten arbetar övergripande
med bättre trafikflöden.
EU är via Interreg en viktig finansiär av många
gränsregionala projekt. Hittills har 44 tvärregionala
projekt varit igång under den aktuella programperioden för Interreg Öresund-Kategat-Skagerrak.
Under senaste ansökningsomgången kom det in 14
projektansökningar och det har inte varit så många
sedan hösten 2015.

Øresundsinstituttets har i analysarbetet utgått från den
skriftliga överenskommelse om förenkling av det danska
erhvervsfremmesystemet som den 24 maj 2018 träffades
mellan den danska regeringen och Dansk Folkeparti samt
det förslag till ny Lov om erhvervsfremme som sänts ut till
remiss (høring).
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NY DANSK LAG PÅVERKAR SAMARBETET
ÖVER ÖRESUND
1 januari 2019 träder den nya danska Lov
om erhvervsfremme i kraft som väntas
bli beslutad av Folketinget under hösten
2018. För det dansk-svenska politiska
samarbetet i The Greater Copenhagen
& Skåne Committee, GCSC, innebär den
nya lagen att villkoren för den danska
medverkan förändras. Samtidigt öppnas
nya möjligheter för initiativ som Greater
Copenhagen och Øresunddirekt DK att
söka finansiering hos Erhversfremmebestyrelsen som bildas 1 januari 2019.
Läs mer på sidan 8.

I maj kom EU-Kommissionens förslag
till långtidsbudget och förordning för det
interregionala samarbetet. 9,5 miljarder
euro föreslås att läggas på Interreg-programmen i EU under perioden 20212027. Förordningen kommer möjligen att
innebära en ny programgeografi.

Region Skåne og Region Sjælland skiftede
sin udviklingsdirektør ud sidste år. I år
har også Region Hovedstaden fået en ny
direktør for Center for Regional Udvikling.
Diana Arsovic Nielsen, som tiltrådte sin
stilling den 1. marts, er uddannet arkitekt
og kommer fra en stilling som innovationschef i Københavns Kommune.

ANALYSE AF EN HH-FORBINDELSE.
Danske og svenske transportmyndigheder undersøger i et Interreg-projekt
mulighederne og effekterne af en fast
forbindelse mellem Helsingborg og
Helsingør. Læs mere side 21.
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Ny direktør for regional
udvikling i Region H

ANNE SKOVBRO. Ny direktør for København udviklingsselskab By & Havn. Hun kommer fra en
stilling som filantropidirektør i Realdania og har
tidligere været udviklingschef i Københavns Kommune. By & Havns største udviklingsområder er
Nordhavnen og Ørestad og selskabet ejer 50 procent
af Copenhagen Malmö Port. Læs interview på side 16.

VALG

Efter valget i Sverige den 9 september er
det endnu usikkert hvem der skal styre
landet såvel som flere kommuner og
regioner. Få et kort overblik over valgresulatet på side 12.

Sara Røpke

Den 1. april tiltrådte Sara Røpke
stillingen som sekretariatsleder
for The Greater Copenhagen &
Skåne Committee.

Cross Border

Under 2018 har Cross Border samarbejdet fået en ny dansk koordinator: Sebastian Dahlberg Filipsen.
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Ved sidste ansøgningsrunde til det tværregionale Interreg-program ØKS kom der
14 ansøgninger, hvilket er flere end ved
de sidste fem runder. Seks af projekterne
ansøger inden for indsatsområdet Innovation, som har været lukket for nye ansøgninger. Ungefär 60 miljoner av den samlade
budgeten på 127 miljoner euro finns kvar
att dela ut till projekt under den sista delen
av perioden. Læs mere side 22.

Det dansk-tysk-svenske samarbejde er
blevet udvidet og omfatter nu også norske partnere. Nu er der 11 medlemmer
i samarbjedet: Hamborg, Slesvig-Holsten, Region Sjælland, Region Hovedstaden, København, Malmø, Region
skåne, Region Halland, Västra Götaland,
Østfold Fylke og Akershus Fylke. Desuden er Thomas Becker tiltrådt som ny
direktør. Læs mere på side 14.
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Flere Interreg-
projekter i gang

STRING

GREATER COPENHAGEN UDVIDES. Region
Halland vill gå med i The Greater Copenhagen
& Skåne Committee. Samtliga kommuner i regionen har sagt ja. Nu återstår bara ett formellt
beslut, som väntas tas under nästa regionstyrelsemöte den 10 oktober. Läs mer på sidan 8.
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ØRESUNDSMETRO EXECUTIVE är ett
nytt råd som ska främja idén om en
metroförbindelse mellan Köpenhamn
och Malmö inom näringslivet i de båda
länderna. Rådets medlemmar kommer
från stora företag såsom Vestas och
Massive Entertainment, från universitet och fackrörelsen. Ordförande för
rådet är Jørn Neergaard Larsen, som
tidigare bland annat varit arbetsmarknadsminister och VD för Dansk Arbejdsgiverforening. Läs mer på sidan 20

FOTO: NEWS ØRESUND

ÖVERBLICK:
Greater Copenhagen & Skåne
Committee i förändring

Det dansk-svenska politiska samarbetet The Greater Copenhagen & Skåne
Committee är under förändring. Region Halland vill bli medlem. En ny lag
ändrar spelreglerna för de danska medlemmarna. Det svenska valet kan ge nya
styrelseledamöter. Den 1 april fick sekretariatet en ny chef, Sara Røpke.
Inte sedan dåvarande Öresundskomiteen ombildades till The Greater Copenhagen and Skåne Committee den 1 januari 2016 har det skett så många
förändringar som berör samarbetet över Öresund
som under 2018 och början av 2019.
1 JANUARI 2019. Region Halland vill bli ny
medlem i det dansk-svenska politiska samarbetet The
Greater Copenhagen & Skåne Committe, GCSC.
Hallands regionstyrelse väntas fatta beslut om att
ansöka om medlemskap vid ett möte den 10 oktober.
1 JANUARI 2019. Folketinget väntas under höstenfatta beslut om den nya danska ”lov om erhvervsfremme”som ska träda i kraft 1 januari 2019. Den påverkar
villkoren för de danska regionernas och kommunernas
medverkan i Greater Copenhagen-samarbetet.
22 OKTOBER 2018. Det blir klart vilka skånska regionpolitiker som ska medverka i GCSC:s
8

styrelse. Den 22 oktober sammanträder nya
regionfullmäktige för första gången och då bestäms
slutligt vilka partier som ska styra Region Skåne de
kommande fyra åren. På samma sätt beslutas inom
kort vilka som ska styra de skånska kommunerna.
I Malmö har kommunfullmäktige till exempel sitt
första sammanträde den 15 oktober.

ÖVERBLICK: GCSC

Region Hallands intresse för att arbeta gränsregionalt blev tydligt redan den 1 januari 2018 då
regionen blev medlem i STRING-samarbetet. Det
är ett politiskt samarbete som formats kring planerna
på att bygga en fast förbindelse över Fehmarn Bält.
Danmark har redan gett klartecken till den kommande tysk-danska tunnelförbindelsen och påbörjat
utbyggnaden av infrastrukturen med bland annat ny
järnväg på sträckan Köpenhamn-Køge-Ringsted samt
byggstart av en ny Storstrømsbro.
I slutet av 2018 väntas ett samlat tyskt myndighetsgodkännande vilket innebär att Fehmarn
Bält-tunneln i bästa fall kan stå klar i slutet av
2028. Inför det kommande tyska beslutet har
STRING-samarbetet den 1 januari 2018 utvidgats
från norra Tyskland, Östdanmark och Skåne till att
även omfatta Malmö stad, Region Halland, Västra
Götalandsregionen, Akershus Fylke och Østfold
Fylke i Norge. Läs mer om STRING på sid 14-15.
Den 1 januari 2019 kan Region Halland eventuellt
ta nästa steg i det gränsregionala samarbetet genom
att även bli medlem av The Greater Copenhagen &
Skåne Committee, GCSC.
– Ansökan speglar vår syn på regional utveckling. Vi är beroende av en större geografi över regionens gränser för att ta tillvara på den utvecklingspotential som finns i Halland och Västsverige. Vi
ser samverkan inom Greater Copenhagen som att
vi ytterligare konkretiserar det samarbete som vi
är en del av genom STRING, säger Dag Hultefors
(M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i
Region Halland, till Øresundsinstituttets nyhetsbyrå News Øresund.

Beviljas Region Halland medlemskap får Greater
Copenhagen & Skåne Committee två danska och
två svenska regioner som medlemmar. Region Halland är dock den klart minsta av de fyra regionerna.
Antal invånare 2018
(1 juli i Danmark, 30 juni i Sverige)
•
Region Hovedstaden: 1 825 952
•
Region Skåne:
1 352 802
Region Sjælland:
836 379
•
•
Region Halland:
327 248
Totalt		
4 342 381
•
Källor: Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån

The Greater Copenhagen & Skåne Committe
bildades 1 januari 2016 genom en ombildning av
den tidigare samarbetsorganisationen Öresundskomiteen. GCSC består av Region Hovestaden, Region
Sjælland och Region Skåne samt 46 danska och 33

1 APRIL 2018. Sara Røpke tillträdde som ny
sekretariatschef för Greater Copenhagen & Skåne
Committee. Hon kommer närmast från uppdraget
som kontorchef i Miljøstyrelsen.
Halland söker sig mot Greater Copenhagen
Den 10 oktober 2018 finns en viktig punkt på
dagordningen när regionstyrelsen i Region Halland
sammanträder - beslut om att ansöka om medlemskap i det dansk-svenska politiska samarbetet
Greater Copenhagen & Skåne Committee. De sex
kommunerna i Halland har redan gett klartecken.
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2018

skånska kommuner. De tre regionerna och 79 kommunerna har tillsammans fyra miljoner invånare.
Om Region Hallands ansökan beviljas utökas
det dansk-svenska Greater Copenhagen-samarbetets geografi till att omfatta fyra regioner och 85
kommuner med en samlad befolkning på drygt 4,3
miljoner invånare.
Med Region Halland skulle The Greater Copenhagen & Skåne Committee få en medlem som har
ett stort intresse av planerna på en fast förbindelse
mellan Helsingborg och Helsingör. Från Hallands
residensstad Halmstad är det fågelvägen cirka 115
kilometer till Köpenhamn. Under de närmaste åren
genomförs en statlig dansk-svensk utredning om
möjligheterna att bygga en ny fast förbindelse över
Öresund. För Region Halland och Halmstad skulle
en fast HH-förbindelse innebära en snabbare och
tydligare koppling till Köpenhamn. I södra delen
av Öresund genomförs samtidigt fjärde etappen av
en kommunal utredning om en Øresundsmetro, en
tunnelbana mellan Köpenhamn och Malmö.

Ny dansk lag påverkar Greater Copenhagen
Den 1 januari 2019 ändras villkoren för den danska
medverkan i Greater Copenhagen-samarbetet. Då
väntas den nya danska ”Lov om erhvervsfremme”
träda i kraft. Lagen har varit på remiss (høring)
under sommaren. Snart kommer den slutliga lagtexten att presenteras för Folketinget som väntas fatta
beslut om den nya lagen under hösten.
Syftet med den nya lagen är att förenkla och effektivisera det näringslivsfrämjande arbetet i Danmark.
Antalet aktörer väntas minska, överlappningar i verksamheterna försvinna och dagens utbudsorienterade
system ska ersättas av ett efterfrågestyrt stödsystem.
Dessutom ska stödsystemet digitaliseras.
Øresundsinstituttets har i analysarbetet utgått från
den skriftliga överenskommelse om förenkling av

ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2018
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Lagen innebär även att det näringslivsfrämjande
arbetet och turistfrämjande arbetet koncentreras
till två nivåer - en nivå med kommuner samt
sex nya tvärkommunala erhvervshuse med sex
filialer och en övergripande nivå med den nya
Erhversfremmebestyrelsen som har till föremål att
understödja en sammanhängande decentral näringslivsfrämjande insats i Danmark. Regionernas
möjlighet att arbeta med egna näringslivsfrämjande och turistfrämjande insatser upphör.
Kommuner och initiativ som The Greater Copenhagen & Skåne Committe och Øresunddirekt DK
kommer att kunna ansöka om medfinansiering till
lokala näringslivsfrämjande projekt från Erhvervsfremmebestyrelsen som bildas den 1 januari 2019.
Danmarks Erhversfremmebestyrelse, DEB, kommer
att bestå av 16 ledamöter från bland andra kommuner, regioner och näringsliv samt en ordförande
som ska vara från näringslivet och som utses av
erhvervsministern. Erhvervsfremmebestyrelsens sekretariatsfunktion kommer att betjänas av Erhvervsstyrelsen från deras kontor i Silkeborg på Jylland.
Den nya erhvervsfremmeloven innebär även att regionernas finansieringen av Copenhagen Capacity
och Wonderful Copenhagen kommer att upphöra.
Copenhagen Capacitys investeringsfrämjande
arbete läggs under Udenrigsministeriet. Dessutom
kan Copenhagen Capacity framöver söka medel
till övriga insatsområden från Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Erhrvervsministeriet har
prioriterat medel till Copenhagen Capacity för att
säkra verksamheten under övergångsåret 2019.
Med det politiska avtalet om en förenkling av det
danska näringslivsfrämjande systemet (erhvervsfremmesystemet) överförs regionernas tidigare finansiering
av Wonderful Copenhagen och turistutvecklingsbolagen Dansk Kyst- og Naturturisme och Dansk
Erhvervs- og Mødeturisme till Erhvervsministeriet
för det vidare arbetet med insatserna.
För det dansk-svenska politiska samarbetet i The
Greater Copenhagen & Skåne Committee innebär den nya lagen att villkoren för den danska
medverkan förändras. De danska regionerna får
även fortsättningsvis bedriva gränsöverskridande
och internationella samarbeten men inte när det
gäller näringslivsfrämjande arbete och turism, två
10

arbetsområden som för närvarande finns i stadgarna
till GCSC.
The Greater Copenhagen & Skåne Committes
styrelse väntas under kommande styrelsemöten
behandla erhversfremmelovens betydelse för Greater
Copenhagen-samarbetet, bland annat i förhållande
till stadgarna och rollfördelningen inom samarbetet.
GCSC omfattar idag två danska regioner och
46 danska kommuner samt en skånsk region och
33 skånska kommuner. Finansiellt är det dock de
tre regionerna som svarar för finansieringen av
arbetet inom GCSC.
Medan Region Skåne har rätt att debitera skatt
finansieras de danska regionerna av bidrag från stat
och kommuner. Att den nya erhvervsfremmeloven
från den 1 januari 2019 tar bort det näringslivsfrämjande och turistfrämjandearbetet från
regionernas uppdrag innebär också att motsvarande finansiering tas bort från de danska regionerna.
Här finns även de pengar som bekostat regionernas
finansiering av den danska delen av The Greater
Copenhagen & Skåne Committee samt Region
Hovedstadens medfinansiering av den danska
delen av informationstjänsten Øresunddirekt.
Samtidigt tillkommer den nya Erhvervsfremmebestyrelsen den 1 januari 2019 som en ny aktör
med möjlighet att finansiera även gränsregionalt
samarbete, se nedan.
Sammanfattningsvis innebär den nya erhvervsfremmeloven att:
•
De danska regionernas möjlighet att arbeta
med näringslivsfrämjande arbete och turistfrämjande arbete upphör den 1 januari 2019.
Regionerna får dock fortsätta med gränsöverskridande samarbeten inom kollektivtrafik,
kultur, utbildning och miljö samt i anknytning
till framtida utveckling i regionen arbeta med
infrastruktur, utveckling i ytterområden, natur
och rekreation, grön omställning och klimatanpassning.
•
Den nyetaberlade Erhvervsfremmebestyrelsen
som påbörjar sin verksamhet den 1 januari
2019 har även i uppdrag att ”igangsætte og
finansiere grænseoverskridende og internationale aktiviteter”.
The Greater Copenhagen & Skåne Committees,
GCSC, styrelse är nu inne i en process där de diskuterar hur det dansk-svenska samarbetet kan drivas vidare
när den nya danska lagen träder i kraft vid årsskiftet.
Den 23 november håller GCSC ett extrainsatt
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det danska erhvervsfremmesystemet som den 24 maj
2018 träffades mellan den danska regeringen och
Dansk Folkeparti samt det förslag till ny Lov om
erhvervsfremme som sänts ut till remiss (høring).
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Sara Røpke.

styrelsemöte i samband med det årliga Greater
Copenhagen-toppmötet och den 12 december hålls
nästa ordinarie styrelsemöte. Det extrainsatta styrelsemötet i november har även till uppgift att kunna
fatta beslut angående Region Hallands väntade
ansökan om medlemskap i GCSC.

Øresunddirekt.
– Jeg er uddannet cand.scient.pol. (statskundskab) og har arbejdet som embedsmand i 14 år i
politisk styrede organisationer inden for henholdsvis
sundhed og miljø. De seneste 6 år har jeg været
kontorchef i Miljøministeriet, berättar Sara Røpke.

Nya skånska politiker i Greater Copenhagen
Det politiska landskapet i Skåne ser ut att förändras efter det svenska valet den 9 september. I
skrivande stund är det ännu oklart vilka politiker
som kommer att leda arbetet i bland annat Region
Skåne och Malmö stad. Den 22 oktober sammanträder den nya regionfullmäktige för första gången
och då väntas det bli klart vilka de nya regionråden
blir och därmed även vilka regionpolitiker som
representerar Skåne i The Greater Copenhagen
& Skåne Committee. En vecka tidigare kommer
Malmö stads nya kommunfullmäktige att ha sitt
första sammanträde och då väntas det bli klart
vilka politiker som leder Malmö stad.

Hur skiljer sig ditt uppdrag med gränsregionalt
dansk-svenskt samarbete från dina tidigare arbeten?
– Jeg har erfaring med internationalt arbejde på
EU- og FN-niveau og med samarbejde i brede
partnerskaber på tværs af offentligt-privat. De nye
elementer i Greater Copenhagen-arbejdet var det
grænseregionale, det erhvervspolitiske og den tætte
kobling til kommunerne. Det var jeg nysgerrig
efter at stifte nærmere bekendtskab med.

Det står redan klart att det kommer att bli flera nya
skånska representanter i The Greater Copenhagen
& Skåne Committess styrelse som en följd av valresultatet. Läs mer på sidorna 12-13.
Sara Røpke ny sekretariatschef
Den 1 april 2018 tillträdde Sara Røpke som ny
sekretariatschef vid Greater Copenhagen & Skåne
Committe. Från kontoret i House of Greater
Copenhagen leder hon sekretariatet med fyra
anställda. Hos Region Hovedstaden i Hillerød
finns ytterligare en sekretariatsfunktion för Greater
Copenhagen-samarbetet med fyra tjänster.
I Sara Røpkes uppdrag ingår även att vara chef
över den danska delen av informationstjänsten
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Hur är arbetet i Greater Copenhagen & Skåne
Committee organiserat?
– Greater Copenhagen & Skåne Committee ledes
af en politisk bestyrelse på 18 medlemmer, som er
regions- og kommunalpolitikere fra hele geografien
– halvdelen fra Danmark og halvdelen fra Sverige.
Fra denne kreds vælges et formandskab på tre personer for et år ad gangen. Bestyrelsen understøttes
af en administrativ organisation, bestående af en
bredt sammensat styregruppe og koordinationsgruppe og et smalt sekretariat. Bestyrelsen mødes
mindst fire gange om året, styregruppen mødes et
lignende antal gange, mens koordinationsgruppen
mødes ca. hver anden uge. Herudover er der faglige
arbejdsgrupper. Princippet er, at arbejdet primært
er forankret hos medlemsorganisationerne, og at
sekretariatet skal stå for den fælles kommunikation, forvaltningen af de fælles midler og udvalgte
opgaver som for eksempel arbejdet med at nedbryde
grænsehindringer i Greater Copenhagen-regionen.
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EFTER DET SVENSKA VALET:
Uklart hvilke svenske politikere som tager plads i det
tværregionale samarbejde

Den 9. september var der valg til både kommuner, regioner og Riksdagen i
Sverige. Derfor kommer der nye politikere i det dansk-svenske samarbejde,
men det er endnu uklart hvem. Valgresultatet har resulteret en svær politisk
forhandlingssituation både på lokalt og nationalt niveau.
Riksdagsvalg: Endnu uklart hvem der skal
sidde i regeringen
Valgresultatet blev cirka som forventet. De to største
partier Socialdemokraterna og Moderaterna gik tilbage. Miljöpartiet som længe har ligget og balanceret
på spærregrænsen på 4 procent klarede sig, men tabte
også stemmer. De partier som gik mest frem var
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet og Centerpartiet. Statsminister Stefan Löfven rakte hånden ud til
Liberalerna og Centerpartiet for at skabe en midterregering, men de to partier holder fast i den borgerlige
Alliansen, men samtidig med kravet om at udelukke
Sverigedemokraterna fra indflydelse. Anders Norlén
(M) som blev den nye talman for Riksdagen har givet
Moderaternas partileder Ulf Kristersson opgaven at
danne en ny regering. Det er ikke en let opgave og
endnu er det uklart hvem der tager plads i regeringen. Alliansen har forhandlet med Socialdemokraterna, men ifølge Moderatlederens debatartikel i DN
er de forhandlinger nu strandet. Ulf Kristersson vil
stadig danne en firkløverregering, men er altså nu
12

afhængig af at Centerpartiet og Liberalerna accepterer
Sverigedemokraternas støtte til en sådan.
Regionvalget: Sverigedemokraterna sidder
med nøglen til formandsposten
Resultatet i Skånes regionvalg ligner det nationale.
Men Moderaterna klarede sig lidt bedre end på
nationalt plan og Socialdemokraterna, med den siddende regionrådsformand Henrik Fritzon i spidsen,
gik lidt mere tilbage. Den 22 oktober samles det
nye Regionfullmäktige med sine 149 folkevalgte
politikere og skal vælge ny formand for regionstyrelsen. Det er endnu usikkert hvad afstemningen
resulterer i eftersom Socialdemokraterna ikke har
meddelt om de opstiller modkandidater til Alliansen og Sverigedemokraterna har endnu ikke bestemt
sig for hvem de vil stemme på.
Den borgerlige Alliansen anser at de som den største blok, dog uden majoritet, skal overtage magten fra
Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Alliansen har forhandlet sig frem til hvordan den politiske organisation
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2018
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skal se ud, hvis de overtager magten. De er blandt
andet blevet enige om at udvide antallet af medlemmer i præsidierne og give en plads til Sverigedemokraterna. Medlemmerne af præsidierne gør forarbejdet
for udvalgene ved at udvælge de sager og spørgsmål,
der senere hen tages op på udvalgsmøderne.
Niclas Nilsson, Sverigedemokraternas nya
gruppledare i Region Skåne, siger til Sydsvenskan
at partiet har været utilfreds med Alliansens politik
under deres seneste år ved magten 2006 til 2014.
De afventer derfor at se om de rødgrønne partier
opstiller en modkandidat og præsenterer deres
forslag til organisation. Socialdemokraterna har sit
nomineringsmøde den 13. oktober og her vil de
bestemme sig for at om de skal opstille en modkandidat til Moderaternas.
Altså er det endnu et åbent spørgsmål om hvem der
tager magten i Region Skåne og det er Sverigedemokraterna som sidder med nøglen.
Kommunalvalget i Skåne: Sverigedemokraterna det største parti i elve skånske kommuner
Den skånske kommue hvor flest vælgere stemte på
Sverigedemokraterna var Hörby. 35,4 procent af
vælgerne i den lille kommune midt Skåne stemte
på SD i kommunalvalget og her har partiet også
fået sin første borgmesterpost. I 11 af de 33 skånske
kommuner er Sverigedemokraterna blevet det største parti efter valget i september og i flere kommuner udgør forskellen mellem Sverigedemokraterna
og Socialdemokraterna få stemmer.
De kommuner hvor Sverigedemokraterna er
blevet det største parti er i Tomelilla, Skurup,
Trelleborg, Örkelljunga, Hässleholm, Hörby, Höör,
Sjöbo, Klippan, Svalöv og Svedala.
Moderaterna blev det største parti i tio kommuner, bl.a. Vellinge, Staffanstorp og Östra Göinge,
og Socialdemokraterna blev det største parti i lige
mange kommuner, bl.a. Malmö, Lund og Helsingborg. Det er dog ikke ensbetydende med at de også
får borgmesterposten. I en kommune var det et
lokalt parti, Perstorps Framtid som blev det største
og i Landskrona var det Liberalerna med den mangeårige borgmester Torkild Strandberg i spidsen.
Kommunalvalget i Malmø: Stadig usikkert om
Socialdemokraterna kan fortsætte ved magten
Det er stadig uklart hvem der skal styre Malmö. Socialdemokraterna har siddet på magten siden 1994,
men efter dette valg kan de ikke samle en majoritet.
Partiet gik tilbage med 1,8 procentpoint, Miljöpartiet
gik ligeledes tilbage og Feministiskt initiativ røg ud
af Kommunfullmäktige. Der har været forhandØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2018

linger mellem Socialdemokraterna, Liberalerna og
Centerpartiet, men de brød sammen, ifølge udtalelser
til Sydsvenskan, efter at Centerpartiet stillede et
ultimativt krav om at borgmesterposten skulle gå til
et andet parti end Socialdemokraterna. Moderaterna
ønsker at overtage magten, men for at kunne gøre
dette har de brug for støtte fra Sverigedemokraterna.
Noget som SD har sagt de gerne giver og det uden
modkrav. Liberalerna og Centerpartiet ønsker dog
ikke at samarbejde med Sverigedemorkaterna. Så
situationen er lige så låst som på national niveau.
Den 15 oktober samles Kommunfullmäktiges 61
nyvalgte politikere og der skal vælges en formand for
kommunstyrelsen (svarende til borgmester).

VALGRESULTAT 2018, PCT.
(VALGRESULTAT 2014)
RIKSDAGEN
Socialdemokraterna: 28,3 (31,0)
Miljöpartiet 4,4 (6,9)
Vänsterpartiet: 8,0 (5,7)
Centerpartiet: 8,6 (6,1)
Liberalerna: 5,5 (5,4)
Moderaterna: 19,8 (23,3)
Kristdemokraterna: 6,3 (4,6)
Sverigedemokraterna: 17,5 (12,9)

REGION SKÅNE
Socialdemokraterna: 27,3 (32,4)
Miljöpartiet: 4,1 (6,7)
Vänsterpartiet: 6,7 (5,3)
Moderaterna: 22,6 (22,3)
Liberalerna: 6,3 (5,9)
Centerpartiet: 6,3 (4,2)
Kristdemokraterna: 5,4 (3,3)
Sverigedemokraterna: 19,7 (14,5)

MALMØ STAD
Socialdemokraterna: 31,1 (32,9)
Miljöpartiet : 5,4 (8,6)
Vänsterpartiet: 11,1 (8,5)
Feministiskt initiativ: 1,9 (3,2)
Moderaterna: 20,7 (22,0)
Liberalerna: 6,0 (5,4)
Centerpartiet: 4,2 (1,7)
Kristdemokraterna: 2,3 (1,5)
Sverigedemokraterna: 16,3 (13,1)
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Thomas Becker.

STRING VÄXER OCH UTVECKLAS –
NYA MEDLEMMAR OCH NY DIREKTÖR
STRING är den tvärregionala samarbetsorganisationen som samlar kommuner
och regioner i Danmark, Tyskland, Sverige – och nu även Norge. Syftet är att
skapa en infrastrukturkorridor där ett grönt teknik- och kompetenskluster kan
växa fram, på bägge sidor av den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen. ”När
någon i Europa säger bra förbindelser och grön teknik ska tankarna omedelbart
gå till vår region”, säger STRING:s nye direktör Thomas Becker.
Intervju: Oskar Madunic Olsson

Solstrålarna letar sig in genom glasväggarna i konferensrummet. Platsen är Region Sjællands huvudkontor i den pittoreska småstaden Sorø. Därinne
sitter Thomas Becker, ny direktör för den gränsöverskridande samarbetsorganisationen STRING. Och
det är en man med stora visioner.
Genom förbättrad infrastruktur – en ”transportkorridor” – mellan Oslo och Hamburg, tycker han
att man bör skapa förutsättningar för en ledande europeisk ”business region” inom miljöteknikområdet
– ett kluster för gröna investeringar. Thomas Becker
känner till branschen väl. Han har tidigare bland annat varit vd för European Wind Energy Association,
förhandlat för danska regeringen vid FN:s klimatförhandlingar i Köpenhamn 2009 och varit avdelnings14

chef på danska klimat- och energiministeriet.
– Min uppfattning är att vår region egentligen
redan är en ”green hub”, med många framgångsrika
företag i den gröna sektorn. Framför allt inom miljöteknikindustrin, men även på tjänstesidan – konsultföretaget COWI är ett bra exempel. Nu måste
vi bara profilera oss så internationellt, säger Thomas
Becker, på perfekt svenska efter att ha spenderat
delar av barndomen i Stockholm.
Om det världskända gröna teknikklustret ska bli
verklighet menar Becker dock att det behövs mer
samarbete och bättre förutsättningar – vilket kräver
politisk vilja och handlingskraft.
–En del tror att IT-klustret i Silicon Valley uppkom av sig själv, bara så där. Men det tror inte jag.
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Det var politiker som hade en vision och en strategi.
De införde skattelättnader, gjorde det möjligt att
köpa mark förmånligt och samverkade med universiteten i området. Utan det tror jag inte att det hade
blivit något, säger Thomas Becker.
Fokus på Fehmarn Bält-tunneln
STRING bildades redan 1999 med ett tydligt mål
– att driva igenom byggandet av en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland över Fehmarn
Bält. Från början deltog de tyska förbundsstaterna
Schleswig-Holstein och Hamburg – samt Region
Sjælland, Region Hovedstaden, Köpenhamns kommun och Region Skåne.
Drömmen ser nu ut att förverkligas. Visserligen
har tillståndsprocessen i tysk miljödomstol dragit
ut på tiden, men allt talar för att det inom något år
kommer att börja byggas en väg- och järnvägstunnel
mellan Rødbyhavn och Puttgarden. När den står
klar kommer det gå fortare att åka tåg från Malmö
till Hamburg än mellan Malmö och Stockholm.
Förbindelsen över Fehmarn Bält är en del av ett
större, europeiskt transportpolitiskt projekt. EU har
nämligen pekat ut infrastrukturen mellan Norden
och Medelhavsområdet – ”ScanMed Corridor” –
som en prioriterad transportrutt med avgörande
betydelse för den europeiska ekonomin.
Tidigare i år fick STRING en rad nya medlemmar längs transportkorridoren. Det rör sig om
Malmö stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Akershus fylke och Østfold fylke. Dessutom är
Oslo kommun och Göteborgs stad observatörsmedlemmar, som ska ta ställning till att bli fullvärdiga
medlemmar om ett år.
Med de nya medlemsorganisationerna har
STRING fått en större budget och fler medarbetare
i sekretariatet i Sorø. Men också en delvis ny, mer
renodlad inriktning.
– För våra medlemmar norr om Skåne är
infrastrukturfrågan väldigt avgörande. Framför allt
behövs en utbyggnad av järnvägen mellan Oslo och
Göteborg. Av det gods som transporteras över Svinesund i dag går bara tre procent på järnväg. Resten
går på lastbilar, som sliter på vägarna och släpper ut
koldioxid, säger Thomas Becker.
Man har diskuterat att ett par tidigare fokusområden eventuellt kommer att få stå tillbaka till förmån
för satsningar på infrastruktur och grön tillväxt. Det
rör sig bland annat om ”turism och kultur” samt
”forskning och utveckling”, där det kanske finns
andra mer effektiva forum för samverkan.
–Vi bör koncentrera vår verksamhet till de
områden där den kan göra som mest skillnad.
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Men vi kommer fortsätta att driva och stötta andra
gränsöverskridande initiativ som våra medlemmar
är intresserade av, säger Rebecca Rosenquist Elliott,
vice direktör för STRING.
Hon och Thomas Becker betonar dock att det är
politiska företrädare i medlemsorganisationerna som
äger frågan och att sista ordet inte är sagt.
Lättare att påverka
Den stora fördelen med att vara medlem i STRING
för en kommun eller ett landsting är att det blir lättare att göra sin röst hörd, menar Thomas Becker.
– Tillsammans är man starkare och har större
tyngd, om man talar med en enad röst. Det gäller
både i förhållande till EU och gentemot nationella
regeringar. Vi kan bidra med kontakter och ingångar till större internationella perspektiv, säger han.
STRING är inte en självständig juridisk person
utan tillhör rent administrativt Region Sjælland.
För de danska regionerna har förslaget till ny dansk
erhvervsfremmelag varit ett orosmoln. I lagförslaget föreslås att staten ska ta över ansvaret för att
finansiera näringslivsfrämjande åtgärder. Rebecca
Rosenquist Elliott menar dock att detta sannolikt
inte kommer att beröra STRING:s verksamhet.
–De nya reglerna om erhvervsfremme ska inte
påverka regionernas finansiering av infrastrukturinitiativ och inte heller gränsöverskridande samarbeten
enligt förslaget, säger hon.

FAKTA STRING
STRING är en tvärregional politisk samarbetsorganisation bestående av Region Sjælland,
Region Hovedstaden, Region Skåne, Malmö stad,
Köpenhamns kommun, Akershus fylke, Østfold
fylke, Region Halland, Västra Götalandsregionen
samt de tyska förbundsstaterna Hamburg och
Schleswig-Holstein.
Organisationen grundades 1999 i syfte att
driva på för byggandet av en fast förbindelse
över Fehmarn Bält. STRING:s sekretariat delar
kontor med ledningen för Region Sjælland i Sorø
på Västsjälland. Sekretariatet har sex anställda.
STRING:s preliminära budget för 2019 ligger
på 888 000 euro, ungefär 9.2 miljoner SEK.
Direktör för STRING är sedan sommaren 2018
danske Thomas Becker. Han har en bakgrund
som chef på den danska regeringens klimat- och
energidepartement samt på European Wind
Energy Association.
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Anne Skovbro.

”BY & HAVN SKA BLI MER SYNLIGT”
I slutet av augusti tillträdde Anne Skovbro som vd för By & Havn, bolaget som
är hälftenägare i dansk-svenska hamnbolaget Copenhagen Malmö Port och
utvecklar marken i de nya stadsdelarna Ørestad och Nordhavn i Köpenhamn.
Vad som är mest centralt i det nya uppdraget har Anne Skovbro redan klart för
sig, bolaget ska bli bättre på att kommunicera vad det gör och varför det behövs.
Intervju: Jenny Andersson

Anne Skovbro är ny vd på Udviklingsselskabet By &
Havn som står för utvecklingen av nya stora stadsområden i Köpenhamn, däribland Ørestad och Nordhavnen, och ansvarar för hamndriften genom dotterbolaget Copenhagen Malmö Port, CMP, som By & Havn
äger tillsammans med Malmö stad och privata aktörer.
– Det är verkligen en bra historia att vi har
en gemensam hamn. Det ger möjligheter, både
i förhållande till kryssningsturismen och när det
gäller gods. Det är ett starkt kort i vår näringslivsutveckling. Sen tror jag inte att man ska undervärdera betydelsen av att vi har hamnen tillsammans.
Tanken om två twin cities med en bro, en hamn
och en gemensam identitet. Det finns stolthet och
en symbolik i det, säger hon.
En varierad verksamhet är bra för att möta konjunkturcykler som påverkar efterfrågan på den mark
16

som By & Havn säljer och därmed i förhållande till
den skuld och räntebetalningar som bolaget har från
satsningar på metroutbyggnaden i Köpenhamn.
– Vi har flera verksamhetsområden, bland annat
hamnen, parkeringshus och uthyrning av existerande fastigheter. Vi har därmed en basverksamhet som
är en god rågbrödsgrund för resten av vårt arbete,
säger Anne Skovbro.
Det finns gemensamma utmaningar för Malmö och
Köpenhamn som städer, menar Anne Skovbro.
– En sak som är en gemensam diskussion med
Malmö om hållbarhet när vi utvecklar städerna är
hur vi ska förhålla oss till klimatförändringar. Det är
en viktig diskussion och vi är båda städer som ligger
vid vattnet, säger Anne Skovbro.
Hon är arkitekt och välkänd i den danska fastighetsbranschen från sina tidigare jobb som direktör i KöpenØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2018

hamns kommun och närmast som filantropidirektör för
den danska fonden Realdania. Stadsbyggnad är därmed
inget nytt område för henne, och hon använder gärna
det svenska begreppet för att förklara verksamheten.
– På svenska finns det fantastiska ordet stadsbyggnad som vi inte har en motsvarighet till i Danmark.
Det berättar att man bygger en stad vilket i verkligheten handlar om att bygga gemenskaper. Historiskt
har det varit en central kärna i en stad, säger hon.
Samma resonemang gör också att Anne Skovbro
inte gillar ordet ikonbygge.
– Det är viktigt i ett område som Nordhavnen
att ha kännetecken. Ikon är lite elitistiskt, det kan
vara en egoistisk byggnad om du förstår hur jag
menar. Men vi ska ha kännetecken som berättar
något. Silorna i Nordhavnen har en historia. Vi
ska bygga på ett sätt som är generöst och ger något
tillbaka till kvarteret, säger hon.
Förra veckan presenterade den danska regeringen
och Köpenhamns överborgmästare, Frank Jensen
(S), planer om en ny ö med plats för bostäder och
arbetsplatser till 35 000 invånare i Köpenhamn.
Ett nytt bolag, Lynetteholmen I/S, upprättas som
kommer att ägas till 53 procent av By & Havn och
47 procent av den danska staten.
I stadsdelen Ørestad, som ligger nära Köpenhamns
flygplats och Öresundsbron och utvecklas av By
& Havn, har det tidigare framförts kritik för att
området saknat stadsliv.
– Det Ørestad som är på väg nu är ett Ørestad
där planerna har ändrats flera gånger. Det har
kommit in mer variation. Man ska komma ihåg att
den första planen är från 90-talet. Den lärdomen
har funnits med i planeringen av Nordhavnen, vi är
detaljerade för den första fasen och för resten läggs
det några principer, säger Anne Skovbro.
Mindre än 25 procent av marken i Ørestad återstår att utvecklas. Det största området som är kvar är
Ørestad Fælled som har varit omdiskuterat. Lokaliseringen vid det naturskyddade området Amager
Fælled ledde till medborgarprotester. Miljardintäkten
från exploateringen var medräknad i finansieringen
av metron och därför av vikt för By & Havn att hitta
en alternativ placering. I början av september nåddes
politisk enighet om var bebyggelsen ska ske.
– Vi är självklart glada för avtalet och att det är
en bred politisk överenskommelse bakom. För oss är
det viktigt för vi vill göra färdigt Ørestad och leverera ett hållbart område, det kan vi nu. Det är klart
att många fortsatt är kritiska. Det följer när det har
varit en så stor offentlig debatt, säger hon.
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Oktober 2018

By & Havn kommer att stå för utvecklingen av
området i form av bland annat ny detaljplan och för
markförsäljningen. Anne Skovbro framhåller vikten
av att ha en god dialog med medborgarna framöver.
– Vi vill skapa en konstruktiv debatt omkring
utvecklingen utifrån det politiska avtal som nu är
och hur vi gör detta på bästa sätt. Vi undersöker
hur, men någon form av dialogmöten tror jag är
avgörande, säger hon.
Dialog och kommunikation är även i fokus för By
& Havn som helhet, menar Anne Skovbro. Hon
kommer under det närmaste året arbeta med en ny
verksamhetsstrategi där en viktig del är att bolaget
ska synas mer. Det är dags att påminna om varför
By & Havn finns, tror hon.
– Vi har två starka ägare i ryggen, en stat och en
huvudstadskommun, det är en intressant modell. Det
betyder dels att vi kan tänka långsiktigt och dels att
vi har så stora ytor att vi kan tänka helhetsorienterat.
Det gör att vi kan ta ansvar för bland annat infrastruktur och stadsliv. Vi behöver berätta den historien
som folk kan ha glömt, säger hon och fortsätter:
– By &Havn ska bli mer synligt och bättre på att
berätta vad vi gör. Vi ska vara mer öppna, inte bara
mot investerare utan också mot köpenhamnarna. Vi
är ett bolag som bidrar till att leverera något riktigt
bra till staden och det ska vi vara tydliga med.
Hon återkommer ofta till hållbarhet. För By &
Havn handlar det bland annat om kollektivtrafik,
satsningar på metroutbyggnaden i Köpenhamn
finansieras av bolagets markförsäljning, men även
om att testa nya projekt.
– Hållbarhet är inte en del av vårt uppdrag, men
bolaget är här på lång sikt och då är vi förpliktigade
att tänka långsiktigt. Det ligger i vårt DNA på det
sättet, säger hon.

FAKTA BY & HAVN
Udviklingsselskabet By & Havn ägs till 95
procent av Köpenhamns kommun och 5 procent
av den danska staten. Bolaget ska utveckla
marken i Ørestad och Köpenhamns hamn samt
stå för driften av hamnen genom dotterbolaget
Copenhagen Malmö Port, CMP. Bolaget grundades 2007 och ersatte då de tidigare bolagen
Ørestadsselskabet I/S, Frederiksbergbaneselskabet I/S och Københavns Havn A/S.
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Syv tværregionale transportprojekter er i gang inden for Interreg ØKS-programmet. Fem af dem handler om at forbedre infrastrukturen i Greater Copenhagen. Heraf handler to om at undersøge mulighederne og effekterne ved en
ny fast forbindelse, to handler om at forbedre den kollektive trafik og det sidste
blandt andet om fremtidens muligheder for førerløse mobilitetsløsninger.
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Trafikverket
lave en fælles analyse.
Øresundsmetro – en del af Greater Copenhagen Trafikcharter
Undersøgelser om en fremtidig metroforbindelse
mellem København og Malmø startede første gang i
2012, hvor Københavns Kommune og Malmö stad
gennemførte et fælles Interreg-projekt med et forstudie af mulighederne for at etablere en tunnelbane
mellem de to byer. Nu er det fjerde projekt om en
Øresundsmetro i gang, som skal uddybe Øresundsmetroens effekter og potentiale og styrke kendskabet til planerne om en Øresundsmetro hos regionale
og natioanale interessenter og beslutningstagere.
Derfor har projektet nedsat et råd, Øresundsmetro
Executive, der er en sammensætning af danske og
svenske aktører fra forskellige sektorer i samfundet.

ÖVERBLICK:
Nye faste Øresundsforbindelser
og bedre trafikflow undersøges
i fem transportprojekter

Mulighederne og effekterne af en ny fast forbindelse
over Øresund, henholdsvis en metro mellem København og Malmø og en tunnel mellem Helsingborg og Helsingør, undersøges i to Interreg-projekter. Øresundsmetro-projektet er det fjerde i rækken
af Interreg-projekter, mens det er første gang, at
mulighederne for HH-forbindelsen bliver undersøgt
nærmere i et Interreg-projekt.
Antallet af passagerer, der dagligt anvender broen, forventes at overstige den maksimale kapacitet
omkring 2050, ifølge den rapport som blev udarbejdet af den danske og svenske stat i forbindelse med
Sverigeforhandlingen sidste år. Men det er ikke kun
den langsigtede kapacitetsudfordring, som er i fokus
for det poltiske samarbejde. The Greater Copenhagen & Skåne Committee, GCSC, udarbejdede
i 2016 et fælles oplæg – et ”Trafikcharter” – der
fremhæver flere vigtige indsatsområder inden for
den tværregionale infrastruktur.

TRANSPORTPROJEKT

– Skal Greater Copenhagen sikre god mobilitet
og kortere rejsetider, er der også behov for at tænke
tværnationalt, hvis infrastrukturen ikke skal blive en
barriere for den økonomiske vækst – også nationalt,
skriver GCSC i oplægget.
Lige nu er der, udover de to projekter om Øresundsmetro og HH-forbindelse, tre Interreg-projekter i gang om transport i Greater Copenhagen.
Forundersøgelse til en fast forbindelse
mellem Helsingør og Helsingborg
Projektet skal udregne samfundseffekter og
fremtidige trafikscenarier, som en HH-forbindelse
vil medføre. Målet er at udarbejde et beslutningsgrundlag til brug for danske og svenske politikere,
som er baseret på samme beregninger. De danske
og svenske modeller for at beregne samfundsøkonomiske effekter af etablering af ny infrastruktur er
forskellige, og i dette projekt skal Vejdirektoratet,
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Et sammenhængende transportsystem i
Greater Copenhagen
Interreg-projektet ”Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen” skal undersøge hvorledes transportsystemet kan forbedre og blive mere
sammenhængende på tværs af regionsgrænserne.
Projektet er delt op i tre dele, hvor første del blandt
andet skal undersøge, hvilke samfundseffekter nye
Øresundsforbindelser over Øresund vil kunne
bringe med sig.
– Det er samfundseffekter i form af et mere
integreret arbejdsmarked, større vækst og så videre.
På nuværende tidspunkt er det dog umuligt at sige,
hvilke konklusioner vi kommer frem til, forklarer
undersøgelsens projektleder Bengt Nilsson, der er
ansat hos Region Skåne.
Anden del skal blandt andet undersøge, hvilke

udfordringer der er for et mere sammenhængende trafiksystem for den kollektive trafik i Greater
Copenhagen. Derudover skal arbejdsgruppen foreslå tiltag, der ”fremmer grænseoverskridende rejser
med kollektiv trafik” såsom enklere billetsystemer.
– Hvis du nemt kan finde og foretage rejser fra
den ene side af Øresund til den anden, uanset hvor
du rejser, og hvor du skal hen, bliver det lettere for
kunderne, siger Bengt Nilsson.
Sidste del af undersøgelsen skal blandt andet
fremlægge et ”inspirationskatalog” med eksempler
på, hvordan det offentlige omstiller til brug af alternative brændstoffer.
Projektet har en lang række partnere, de tre regioner, fem kommuner og to universiteter i regionen.
Fremtidens Intelligente mobilitet i Greater
Copenhagen
Projektet er netop gået i gang, men ifølge Interregs
projektbank, er målet at undersøge nye kollektive
transportløsninger og førerløs teknologi samt hvordan stationer vil se ud i fremtiden. Der vil blive lavet
forskellige teststudier. Region Hovedstaden er lead
partner på projektet og der er 13 partners som tæller
både universiteter, kommuner og organisationer.
RSMP Nordic
Københavns Kommune, Vejdirektoratet og Trafikverket samarbejder i dette projekt om at forbedre samarbejdet omkring RSMP (Road Side Messge Protocol)
og intelligente transportsysstem. Hovedmålet er at
udvikle et fælles RSMP-system, der i sidste ende skal
resultere i færre røde lys for togdriften mellem landene – og dermed forkorte rejsetider. Det overordnede
mål for projektet er dermed at fremme den grønne
trafik og reducere CO2-udslippet.

FAKTA – MEDLEMMER I ØRESUNDSMETRO EXECUTIVE
• Formand: Jørn Neergaard
Larsen, tidligere beskæftigelsesminister og direktør for Dansk
Arbejdsgiverforening
• Torben Möger Pedersen,
administrerende direktør Pension
Danmark
• Thomas Woldbye, administrerende direktør Københavns
Lufthavne
• Claus Jensen, forbundsformand
i Dansk Metal
• Trine Winterø, prodekan ved det

sundhedsvidenskabelige fakultet,
Københavns universitet
• Mads M. Nørgaard, ejer og
grundlægger af Mads Nørgaard –
Copenhagen
• Per Christensen, forbundsformand i 3F
• Katia Østergaard, administrerende direktør Horesta
• Bert Nordberg, bestyrelsesformand for Vestas og TDC
• Ulrika Hallengren, administrerende direktør Wihlborgs
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• Dan Olofsson, bestyrelsesformand for Sigma
• Kerstin Tham, rektor ved Malmö Universitet
• David Polfeldt, administrerende
direktør Massive Entertainment
• Pia Kinhult, Head of Host States
Relations ESS, European Spallation Source
• Anders Carlsson Jerndal, administrerende direktør Pågen AB &
Pågen Färskbröd AB
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NY FÆLLES ANALYSEMODEL TIL
AT BEREGNE EFFEKTER AF EN HH-
FORBINDELSE ER PÅ VEJ

Øresundsmetro Executive blev etableret i foråret. Det er et råd nedsat af
Malmø og Københavns Interreg-projekt, som undersøger mulighederne og
effekterne af en metroforbindelse mellem de to byer. Rådets opgave er at
forankre og formidle ideen om en Øresundsmetro i erhvervslivet.

Det er første gang, at der skal laves en fælles svensk-dansk strategisk analyse af mulighederne og effekterne af en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør. Men når der laves analyser af effekterne af ny infrastruktur i Danmark og Sverige, bliver der brugt forskellige metoder og værktøjer.
Noget af det spændende i det her grænseoverskridende projekt bliver at
få det til at gå op i en højere enhed, siger Andreas Egense, afdelingsleder i
Vejdirektoratet, der sidder i projektets styregruppe.

Intervju: Nicklas Bunck Sørensen Andersen

En Øresundsmetro mellem København og Malmø
forventes at kunne øge antallet af mennesker som
kan nå hinanden indenfor en time fra 1,3 millioner
til 2,3 millioner. Det viser de analyser, som Interreg-projektet om en Øresundsmetro har udarbejdet.
Desuden vil det kunne skabe adgang til yderligere
500.000 arbejdspladser inden for en times rejse.
– De to ting lagt sammen er meget illustrerende for
de kæmpemæssige synergier, man er i stand til at opnå,
hvis man trafikalt forener et hovedstadsområde med et
byområde, forklarer Jørn Neergaard Larsen, formand
for Øresundsmetro Executive, til News Øresund.
Øresundsmetro Executive blev nedsat i foråret og
er en sammensætning af danske og svenske aktører
fra erhvervsliv, universitet og interesseorganisationer.
Blandt de danske medlemmer i rådet er Per Christensen, forbundsformand i 3F, tøjdesigner Mads M.
Nørgaard og Thomas Woldbye, adm. dir. Københavns Lufthavne. Fra svensk side deltager blandt andet
universitetsrektor Kerstin Tham, Malmö Universitet,
David Polfeldt, adm. dir. for Massive Entertainment
og Pia Kinhult, Head of Host States Relations ESS,
European Spallation Source. På nuværende tidspunkt
er der i alt 15 medlemmer i udvalget.
– Tanken bag sammensætningen af Øresundsmetro Executive er at trække personer fra forskerverden, fra store industrivirksomheder, fra servicevirksomheder, fra innovative virksomheder, fra
fagbevægelsen og så videre sammen og helt jordnært
udvikle et samtaleforum, hvor det enkelte medlem
af Øresundsmetro Executive peger på det potentiale,
en Øresundsmetro vil give den branche, vedkommende kender til, siger Jørn Neergaard Larsen.
Han tilføjer, at medlemmerne dermed også er i
stand til at pege på forskellige undersøgelser og analyser,
der kunne være oplagt at få gennemført eller inddraget i
forbindelse med deres branches specifikke perspektiv på
Greater Copenhagen regionens fremtidige behov.
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Mulighederne og effekterne af en Øresundsmetro har Københavns
Kommune og Malmø
stad undersøgt i fire
Interreg-projekter som
har omhandlet den
tekniske gennemførelse,
de samfundsøkonomiske effekter og en
Jørn Neergaard Larsen.
interessentanalyse. I det
nuværende projekt er målet at udvide kendskabet om
Øresundsmetroens effekter og potentiale.
Behovet for en metroforbindelse vil opstå, når
kapaciteten på jernbanen ved Øresundsbron ikke er
tilstrækkelig, mener Jørn Neergaard Larsen. En rapport,
som blev udarbejdet sidste år i forbindelse med Sverigeforhandlingen, viste, at Øresundsbron vil nå sit teoretiske maksimum omkring 2050. Jørn Neergaard Larsen
mener desuden, at når Femernbælt-forbindelsen åbner,
vil det muliggøre at godstransport flyttes fra vej til jernbane, hvilket dermed forkorter kapacitetens tidshorisont
grundet stigende trafikaktivitet i Øresundsområdet.
– De trængselsproblemer, der vil komme med
oprettelsen af Femern-forbindelsen, vil enten skabe
forvridninger af vækstgrundlaget i nedadgående
retning, såfremt vi ikke håndterer den nye trængselssituation, eller også vil der blive åbnet op for et
meget, meget attraktivt vækstpotentiale, såfremt vi
håndterer situationen, siger Jørn Neergaard Larsen.
Jørn Neergaard Larsen er på nuværende tidspunkt bestyrelsesformand for det danske Metroselskabet. Det er dog i langt højere grad hans erfaring
med håndtering af dynamikker og synergier på
arbejdsmarkedet, som han har fra sin direktørtid i
Djøf og Dansk Arbejdsgiverforening, der gør formandsposten i Øresundsmetro Executive interessant
for ham, fortæller han. Derudover har han tidligere
været beskæftigelsesminister (V) under Lars Løkke
Rasmussens regering 2015-2016.
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EN ØRESUNDSMETRO KAN SKABE
ADGANG TIL YDERLIGERE EN HALV
MILLION ARBEJDSPLADSER

Intervju: Nicklas Bunck Sørensen Andersen

Hvad får samfundet ud af at investere i en fast
forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, og
hvordan kommer trafikken til at se ud? Det er nogle
af Interreg-projektets store spørgsmål, som danske
og svenske analytikere i samarbejde skal gøre rede
for som grundlag for den eventuelle videre planlægning af forbindelsen. I projektet deltager danske
Vejdirektoratet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
samt svenske Trafikverket.
Selve undersøgelsen er delt op mellem fire arbejdsgrupper, der hver især skal kigge på forskellige områder
i relation til forbindelsen: linjeføring og anlægsbudget
for vejanlæg, trafik og samfundsøkonomi, finansiering
samt infrastruktur og drift af baneanlæg.
– Noget af det, der er spændende i det her projekt,
er at få de forskellige værktøjer og metoder til at gå op
i en højere enhed. Vi anvender forskellige trafikmodeller, som vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer. Vi
har forskellige metoder til at beregne samfundsøkonomi, vi har forskellige måder at regne finansiering på, og
vi har i det hele taget forskellige tilgange til, hvad der
skal være del af et beslutningsgrundlag for at kunne gå
videre med et projekt som HH-forbindelsen. Der skal
vi finde fælles fodslag, siger Andreas Egense.
Hvor danskerne anvender Landstrafikmodellen til
at analysere trafik, anvender svenskerne SAMPERS/
SAMGODS. De to modeller er udarbejdet til på bedst
mulig vis at udregne trafik i deres respektive lande,
men til udregning af trafik over en fast HH-forbindelse vil begge modeller sandsynligvis blive bragt i
samspil, tror Andreas Egense.
Hvad angår vurderingen af konsekvenserne af
nye forslag til infrastruktur, er svenske analyser
på nogle punkter mere omfattende, og her kan
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danskerne blandt andet
lære noget, mener
Andreas Egense. Han
forklarer, at en dansk
samfundsøkonomisk
analyse typisk vil stille
spørgsmålene: Hvad
koster det at bygge broAndreas Egense.
en? Hvad koster det at
drive broen? Og hvad
får hele det danske samfund ud af det?
– Men vi har også et ønske om at beregne de
regionaløkonomiske effekter af forbindelsen, og på det
område tror jeg, at vi kan lære noget af svenskerne, som
har en stærkere tradition for den type analyser. Med regionaløkonomisk analyse vil man for eksempel spørge:
Hvad betyder det for det lokale erhvervsliv i Helsingør
Kommune? Hvad betyder det for uddannelsesinstitutionerne, og hvad betyder det for turismen i området?
På den måde vil det dansk-svenske samarbejde
potentielt kunne udmunde i en mere omfattende
rapport, vurderer Andreas Egense.
Der er tidligere lavet omkring 70 rappporter
om en fast HH-forbindelse. Alle disse rapporter er
blevet gennemgået i et litteraturstudie.
– Netop litteraturstudiet er noget, som er gennemført, fordi det er en tilgang, man har i Sverige til den
her slags projekter. Der laver man først et litteraturstudie, hvor man kigger på alle tidligere analyser – så vidt
muligt – og bruger det som platform for det videre
arbejde med projektet, forklarer Andreas Egense.
– På dansk side kigger man selvfølgelig også på
tidligere analyser, inden man går i gang med en ny
analyse, men simpelthen at få det sammenfattet i et
egentligt litteraturstudie er en svensk ting, tilføjer han.
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Hittills har 44 tvärregionala genomförandeprojekt varit igång under programperioden för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Ändå finns runt en
tredjedel av projektpengarna kvar. Det verkar dock som att intresset har ökat
igen efter en svacka. Under den senaste ansökningsomgången kom det in 14
projektansökningar, fler nationella aktörer är aktiva och Norge, som drog in
sin finansiering under 2017, beviljar återigen pengar till projekt. Men framöver kan samarbetet få ett smalare fokus på gränssamarbete enligt förslaget
till EU-förordning för nästa programperiod 2021-2027.

Det gränslösa, att bokstavligen talat gå över gränsen,
ska leda till mervärde. Att mäta det gränsöverskridande mervärdet är dock svårt. Som det konstateras
i den senaste utvärderingsrapport från Kontigo från
maj 2018 kan till exempel inte aktivitetsindikatorer
som antal samarbeten, strategier och deltagare säga
så mycket om det gränsöverskridande mervärdet.
Därför har Interreg arbetat en del med att formulera de olika nivåerna i det tvärregionala samarbetet för att kunna beskriva det gränsöverskridande
22

BREATHE-projektet som arbetar med att förbättra
behandlingen för lungpatienter, en äldre man som
har räddats av ett mobilt larm som har utvecklats
i HealthTechNordic-projekt, en bebis som finns
till på grund av fertilitetsprojektet ReproUnion,
och hunden som kan vara ute i skogen på grund av
ScandTick Innovation-projektet som bl.a. kartlägger
var fästingsjukdomarna finns, säger han.
Interreg har nyligen gjort en genomgång av alla
projekten under perioden för att sammanfatta det
ackumulerade värdet. Bland annat för hur många
jobb som har skapats som effekt av projekten. I de
nio projekt där jobb har skapats har just nu 263
nya jobb tillkommit och dessutom har 281 personer i fyra projekt kompetensutvecklats för ökad
anställningsbarhet.
– Vi har kört igång ett resultatarbete där vi studerat projektrapporterna för att se vad projekten har
åstadkommit för samhället. Vad har gått tillbaka till
medborgarna, säger Magnus Schönning.

INTERREG:
Gränslösa projekt ska skapa
mervärde

– Att gå över gränsen, det gränslösa, känner vi är
spännande som koncept, säger Magnus Schönning,
programchef för Interreg-sekretariatet som har kontor både i Köpenhamn, Malmö och Göteborg.

INTERREG

mervärdet. Magnus Schönning är engagerad när han
pratar om vinsterna vid samarbete över gränserna.
– Vi vill att man ska hitta kompletterande kompetenser och inte exakta matchningar. Det ska inte
vara så att det finns hammare och spik på dansk sida
och hammare och spik på svensk sida. Då blir det
två pelare. Jag gillar att beskriva det så att hammaren och spiken kan finnas i var sitt land, säger han.
Magnus Schönning vill tydliggöra vad projekten bidrar med till samhället. Det är inte projektsamarbetet
i sig som är det viktigaste utan vad det ger.
– Vi vill fokusera på vad människor får ut av våra
projekt. Vi vill till exempel visa bilden av en kvinna
som lever ett bättre och tryggare liv på grund av
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– Till exempel hade vi ett projekt som bidragit till
att skapa en energiby i en dansk kommun som
heter Skive. Och för ett år sedan hade de redan
lockat investeringar till olika energibolag med ett
värde på cirka 1,38 miljarder danska kronor, säger
Magnus Schönning.
Projektet Biogas 2020 hade 35 partners från
både Sverige, Danmark och Norge och där det
bland annat etablerades ett GreenLab i Skive.
En annan aspekt som Interreg-sekretariatet arbetar
med att bättre lyfta fram är hur projektresultaten
kan kopplas till arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål och därmed det långsiktiga förändringsarbetet i företag såväl som bland offentliga aktörer.
– Det är det nya svarta. Folk, kommuner och
företag använder dem mer och mer, säger Magnus
Schönning.
Förslag till ny EU-förordning kan ändra
programgeografin
Interreg befinner sig, som Magnus Schönning framhäver, halvvägs i projektperioden, men samtidigt
är det i februari nästa år sista chansen att söka ett
treårigt projekt.
– På ett sätt är vi halvvägs inne i projektperioden, på
ett sätt så är vi på upploppet. Samtidigt är vi också
lite längre än i startgroparna inför nästa programperiod. Vi befinner oss i tre olika tidsskalor.
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För Interreg-programmen i EU finns idag elva
politiska mål i den gällande EU-förordningen. I
maj kom EU-Kommissionens förslag till långtidsbudget och förordning för det interregionala
samarbetet. 9,5 miljarder euro föreslås läggas
på Interreg-programmen i EU under perioden
2021-2027. De övergripande målen för samarbetet
reduceras från elva till fem och handlar ett mera
intelligent, grönare, mer sammanbundet och mera
socialt Europa samt ett Europa som är närmare
medborgaren. Därtill kommer två specifika mål
för det interregionala samarbetet som handlar om
kapacitetsbyggande och bättre Interreg-styrning
samt ett säkrare och tryggare Europa.
– Om det är kapacitetsbyggande i form av att
skapa gränsöverskridande strukturer, till exempel för
en statistikfunktion som kan samla hela ÖKS-geografin, då kanske det kan vara intressant, säger
Magnus Schönning och tillägger att det kunde vara
bra med en gränsöverskridande institution som har
övergripande långsiktigt ansvar för hela geografin.
Det andra målet för det interregionala samarbetet anser han torde vara mer relevant för interregionalt samarbete vid de yttre gränserna.
Överlag anser Magnus Schönning att förslaget till
den nya EU-förordningen ser bra ut, men enligt
förslaget kan programgeografin komma att ändras
och detta ifrågasätter han.
– Så som det är formulerat nu så ser inte vi att
ÖKS skulle kunna fortleva i dess nuvarande form.
Då skulle det förmodligen bli ett cross border-program, beroende lite på tolkning, eventuellt bara
med regionerna Skåne och Huvudstaden. Och
våran KASK-geografi, alltså de åtta regionerna i
Norge, två regionerna i Danmark och två i Sverige,
skulle då troligen ingå i ett maritimt program, som
ett subprogram till något större transnationellt
program, förmodligen Nordsjö-programmet, säger
Magnus Schönning.
Interreg-sekretariat har tillsammans med Tillväxtverket,
Region Skåne, Västra Götaland och Region Halland
skickat in remissvar där man är kritisk till artikel 3 som
handlar just om samarbetets geografi. Även danska och
norska regioner har haft synpunkter på det.
– Vi är redan idag en funktionell region och vi
känner att havsgränser inte behöver vara så särskiljande i områden där vi har så likartat språk och
kultur, säger Magnus Schönning.
Det har varit många bra ÖKS-projekt som inkluderar
alla tre länder och det är viktigt att kunna fortsätta
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med det, menar Magnus Schönning. Till exempel har
de nationella trafik- och transportmyndigheterna i
Sverige och Danmark gått med i några projekt bland
annat om att samordna trafikledning och trafiksignaler och om en strategisk analys av en fast HH-förbindelse. Och även den norska transportmyndigheten
deltar i ett projekt, fast utan projektstöd.
– Nu börjar transportmyndigheterna att prata
med varandra och om då vore det synd om programgeografin ändras så deras framtida deltagande
tillsammans försvåras.
– Det sås små frön och kanske kan det leda till
fler och större projektsamarbeten som är gränsöverskridande inom detta område. Det behövs eftersom
frågan är nationell, säger Magnus Schönning.
20 procent av projektmedlen får läggas utanför
programgeografin vilket möjliggör att bland annat
nationella aktörer från Stockholm kan medverka.
– Så möjligheten finns, men den utnyttjas alldeles
för sällan. Vi kanske inte har varit tillräckligt tydliga.
Men det är även så att många av de statliga aktörerna
definitionsmässigt inte är gränsöverskridande i sin
tankeverksamhet, konstaterar Magnus Schönning.
Utmaningar för Interreg-projekten
Det är även möjligt för företag och andra privata
organisationer att delta i Interreg-projekten, dock
inte som lead eller koordinerande partner. Antalet
privata aktörer som medverkat som stödmottagare
i projekten hittills är 81 unika aktörer. I Kontigos
första utvärdering av Interreg-programmet som
gjordes 2017 lyfts avsaknad av näringslivets involvering fram som en svaghet. Enligt Kontigo har de
små företagens incitament till att delta främst varit
att öka kunskapen, få stöd till affärsutveckling och
öka sitt nätverk och där de gränsregionala projekten
ses som ett första steg till internationalisering. Det
lyfts även som ett viktigt motiv, särskilt för stora företag, att få tillgång till vetenskapliga resultat inom
projektet och data från individer som genereras
genom projektet. Några nackdelar som framkommer är att det kräver mycket administration och att
det går för långsamt.
– Det är ett tvåeggat svärd. Det är oerhört viktigt att ha med privata aktörer, men kanske måste
de inte vara stödmottagare. De har ofta kortare
ledtider, små företag kan ha likviditetsproblem
och här måste man ligga ute med pengar länge.
För många privata aktörer så kostar det mer än
det smaker att vara med i ett treårsprojekt, säger
Magnus Schönning och framhäver särskilt problematiken kring statsstödsreglerna som kan vara
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svåra att tolka i relation till vad privata projektpartners får och inte får göra.
En annan utmaning som Interreg-sekretariatet har
mött under denna programperioden är en obalans
i ansökningar inom de fyra insatsområdena. Det
har funnits ett stort tryck på innovation, men för få
transportprojekt. Under en period har ansökningen
för innovationsprojekt stängts ner och sekretariatet
har jobbat för att få fler transportprojekt.
– Vi kan inte bygga vägar och då finns det en bild
att det bara blir möjligt att göra analys inom transportområdet. Men vi har möjlighet att ge pengar till
investeringar, i fordon såväl som i anläggningar, tex
laddstolpar för elbilar, säger Magnus Schönning.
Under senaste ansökningsomgångarna har det
kommit in fler transportprojekt och just nu pågår
sju projekt inom det insatsområdet. Tio projekt är
igång under innovation, sex inom grön ekonomi
och nio inom sysselsättning.
Att Norge med ganska kort varsel beslutade att dra
tillbaka sin finansiering av Interreg-programmet
är en annan utmaning som Magnus Schönning
benämner som en extern chock.
– Vi fick en indikation från Norge kring detta
hösten 2016, de tog beslutet i december 2016 och
först då kunde vi meddela norska aktörer inför
ansökningsomgången i januari/februari, alltså med
två månaders varsel. Det fungerar inte att stänga ner
med så kort varsel, berättar Magnus Schönning.
Nu har Norge beviljat 8 miljoner norska kronor
under åren 2018, 2019 och 2020 så norska aktörer
kan återigen delta i projekt inom insatsområdena
grön ekonomi och transport samt förprojekt.
Den största utmaningen som utvärderingsrapporten från Kontigo framhäver är att säkra projektens
fortlevnad. ”Den kanske största utmaningen för de
gränsregionala programmen kan vara deras förmåga
att skapa strukturer som gör att projekten kan leva
vidare efter projekttiden. Det är idag projektens
uppgift att inom ramen för projekten själva försöka
tillgodose detta. Detta är en svår uppgift.” (delrapport 2 sidan 45)
Den utmaningen är Magnus Schönning medveten om och sekretariatet jobbar med att göra det
mer tydligt.
– Det måste också finnas en exitstrategi, konstaterar han.
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Magnus
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FAKTA:
TRE EXEMPEL PÅ PROJEKT
Biogas 2020
Et ØKS-projekt med 35 partners som blev
afsluttet i sommers. Det overordnede mål
med projektet var at fremme biogas som
brændstof i Skandinavien. Dette blandt andet
gennem at skabe en platform hvor de skandinaviske lande kan samordne fakta om biogas.
Ifølge slutrapporten har projektet resulteret
i blandt andet kortlægning af biogas-tankstationer og investeringer i biogas-anlæg
for flere hundrede millioner kroner, bl.a. i
Energibyen GreenLab i Skive.
BREATHE
Øresund-Interreg-projekt som startede efteråret 2016 og løber til 2019. Målet er at tiltrække flere private investeringer til Øresundsregionen inden for det lungemedicinske område
for at forbedre behandlingen af eksempelvis
astma- og KOL-patienter i regionen, bl.a. ved
at forske mere i biologisk medicin og E-health.
BREATHE står for ”Biomarker Research and
E-health Advancements To Help Everyone”.
ReproUnion
Et Øresund-Interreg-projekt, som blev
afsluttet i sommers. Målet var at styrke
forskningen og øge antallet af forskere
indenfor fertilitet samt at etablere det fælles
Reproductive Medicine Centre for at hjælpe
barnløse på tværs af Øresund. Projektet var
det tredje projekt med fertilitetsforskning og
partnerkredsen var hospitaler og universiteter samt den dansk-svenske samarbejdsorganisation Medicon Valley Alliance.
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Interreg-programmet Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) finansieras av
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
(ERUF) och är en del av EU:s struktur- och
investeringsfonder. Den samlade budgeten
för perioden 2014-2020 är 10,1 miljarder euro
som fördelas över flera gränsområdesprogram i hela EU.
ÖKS-programmet för 2014-2020 har fyra insatsområden och tio mål och har en samlad
budget på 127,5 miljoner euro. Ungefär 60
miljoner finns kvar av budgeten på nuvarande tidpunkt. 350 unika aktörer har hittills fått
stöd, fördelat på 44 projekt och 17 förprojekt.
Programgeografin sträcker sig över fyra
regioner i Danmark, tre i Sverige och åtta i
Norge. Eftersom Norge inte är medlem av EU
betalas Norges bidrag av den norska staten
och regionerna. Interreg ÖKS har programsekretariat i Köpenhamn och Göteborg samt
ett kontor i Malmö hos förvaltningsmyndigheten i Sverige (Tillväxtverket).
Besluten om vilka projekt som ska få stöd tas i
två styrkomittéer som består av representanter
från bland annat kommuner, regioner, kommunekontaktråd i Danmark samt universitet och
handelskammare. Det finns även en Övervakningskomittée som ska säkerställa kvalitet
och effektivitet i programmet samt besluta om
projekt som rör hela programgeografin.
EU-Kommissionens förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om särskilda
bestämmelser för målet om europeiskt
territoriellt samarbete (Interreg) med stöd
av ERUF och de externa finansieringsinstrumenten lades fram i maj. När förordningen
beslutats ska det skrivas specifika Interreg-program utifrån denna.
Oktober 2019 är sista chansen att starta ett
treårigt projekt som då ska vara klart sista
september 2022. Det innebär att ansökan ska
vara inne i februari 2019. Man kan även få
igenom kortare projekt. December 2021 är
sista chans att få igenom ett sådant.
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LISTA:
Tvärregionala organisationer

TVÄRREGIONALA ORGANISATIONER
• Grænsehindringsrådet
En arbejdsgruppe der under Nordisk Ministerråds
grænsehindringsarbejde, særskilt arbejder med at
fjerne grænsehindringer mellem Danmark og Sverige– især til gavn for Øresundsregionen.

• Ørecomm
Et forskningssamarbejde mellem Malmö Universitet
og Roskilde Universitet (CBIT og K3) inden for Europa- och globala studier med flere fælles forskningsprojekter og grænseregionale doktorander.

• HH-gruppen
Et netværk som arbejder for at fremme en beslutning
om at etablere en fast Øresundsforbindelse mellem
Helsingør og Helsingborg. Det har omkring 40 medlemmer og en styregruppe med af aktører fra blandt
andet Helsingborg, Helsingør, Region Hovedstaden,
Region Skåne og erhvervsorganisationer.

• Øresunddirekt
Informationstjeneste, hvor borgere og virksomheder
kan få råd om hvilke regler der gælder, hvis man
eksempelvis vil eller skal bo og/eller arbejde på den
anden side af Øresund. Verksamhetsansvarig for det
svenske myndighedssamarbejde er Sandra Forsén.

• HH-samarbejde (Helsingør og Helsingborg kommune)
Løbende samarbejde mellem Helsingør Kommune og
Helsingborgs Stad. Der samarbejdes om en række områder fra turisme til infrastruktur. Samarbejdet består både
af en politisk styregruppe og en tjenestemandsgruppe.
• Interreg Overvågningsudvalget
Det udvalg som skal sikre kvalitet og effektivitet i
Interreg-projekterne i Øresundsregionen. Udvalget
betstår af både politikere og embedsmænd fra Danmark, Norge og Sverige.

Øresundssamarbejdet er mere end et politisk samarbejde. En lang række
tværregionale organisationer, virksomheder og netværksgrupper er aktive i
Greater Copenhagen. De arbejder blandet andet med byudvikling, advokatrådgivning, ruteudvikling i Københavns lufthavn og information til grænsependlere. Her har vi samlet kort information om dem.
• Copenhagen Malmo Port. København og Malmøs
fælles havn. By & Havn ejer 50 procent af CMP, Malmö
stad ejer 27 procent og private virksomheder ejer de
resterende 23 procent.
• Cross Border Öresund
Et EURES-samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter
og beskæftigelsesmyndighederne på begge sidder af
Øresund – formålet er at fremme ét fælles arbejdsmarked
i regionen. Koordinator er Sebastian Dahlberg Filipsen.
• ESS (European Spallation Source ERIC)
Et europæisk forskningsanlæg som bliver bygget uden
for Lund med datacenter i forskningsparken COBIS i København. På forskningsanlægget som forventes at åbne
i 2023, kan forskere studere forskelligt materiale med
neutronkilder. Director General er John Womersley.
• Fehmarn Belt Business Council
Netværksorganisation for erhvervsorganisationer i områderne Hamburg, Lübeck, Sjælland og Skåne, blandt andet
Sydsvenska Handelskammaren og DI. Formålet er bl.a. at
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udnytte potentialerne ved den kommende fast forbindelse
mellem Danmark og Tyskland. Formand er Siegbert
Eisenach, Industrie und Handelskammer zu Schwerin.
• Gate 21
Et partnerskab mellem Region Hovedstaden, vidensinstitutioner, en række kommuner og virksomheder i
Greater Copenhagen som skal fremme grøn omstilling.
Netværket er mest dansk, men Malmø stad er partner.
Poul Erik Lauridsen er direktør.

• Interreg Styringsudvalg Øresund
Det udvalg der beslutter 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.
• Københavns Lufthavns Vækstkomitee
En stakeholderkomité hvis formål er at samle stærke regionale aktører, som kan hjælpe med at styrke Københavns Lufthavn i den internationale konkurrence med andre
store lufthavne. Formand er Jens Kramer Mikkelsen.
• Medicon Valley Alliance
En triple-helix netværksorganisation med medlemmer
fra medicinal- og life science branchen. De arrangerer
konferencer og netværksmøder og formidler information.
Direktør er Petter Hartman.

• Greater Copenhagen Connected Investorgruppe
En investorgruppe som skal bidrage til at tiltrække
flere internationale flyruter til Københavns Lufthavn.
Malmø stad og Region Skåne er investorer. Wonderful
Copenhagen driver projektet.

• STRING (The STRING Network)
Et politisk partnerskab mellem Hamburg og Schleswig-Holstein i Tyskland, Region Hovedstaden, Region
Sjælland, og Københavns Kommune i Danmark, og
Region Skåne, Malmö stad, Västra Götaland og Halland i
Sverige, samt Østfold og Akerhus fylkeskommune i Norge.

• Green Corporation Denmark-Sweden
Et samarbejde om delegationsbesøg som skal se på
teknologi og byudvikling indenfor klima, miljø og grøn
energi. Samarbejdet er mellem danske State of Green
og svenske GreenTech Visits.

• The Greater Copenhagen and Skåne Committee
Et politisk partnerskab mellem samtlige kommuner og
regioner på Sjælland og i Skåne. Målet er at fremme
væksten og tiltrække flere udenlandske investorer og
virksomheder. Sekretariatsleder er Sara Røpke.
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• Øresundsadvokater
En forening med omkring 90 advokater tilknyttet som
kan bistå med juridisk rådgivning i dansk-svenske
problemer. Direktør er Helle Ahlenius Pallesen.
• Øresundsbro Konsortiet
Virksomheden der ejer og driver Øresundsbron. Konsortiet er ejet af den danske og svenske stat gennem
Sund & Bælt Holding A/S og A/S Øresund samt Svedab
AB. Adm. direktør er Caroline Ullman-Hammer.
• Øresundsgruppen - netværk
Et uformelt privat netværk som mødes på initiativ af
konsulenten Peter Enggård med danske og svenske
personer fra erhvervsliv og politik.
• Øresundsinstituttet
Uafhængig dansk-svensk videnscenter som udarbejder
analyser, arrangerer konferencer og driver nyhedsbureauet News Øresund. Foreningen finansieres af omkring
100 medlemmer. Adm. direktør er Johan Wessman.
• Öresundsklassrummet
Et samarbejde mellem Malmø stad, Malmø Museer og
Københavns Kommune, som har til formål at fremme
det grænseregionale samarbejde inden for skole og
undervisning bl.a. gennem studiebesøg og pædagogisk materiale.
• Øresundståg
Et samarbejde mellem seks sydsvenske trafikselskaber og DSB 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. En aftale fra
august mellem Transportministeriet og Region Skåne
indebærer, at ansvaret for indkøb af togtrafiken ligger
hos Skånetrafiken fremover.
• Øresundsvandsamarbejdet
Et samarbejde mellem danske og skånske kommuner
om vandmiljøet i Øresund med samfinansieret sekretariat på Miljøkontrollen i Københavns Kommune.
Kilde: organisationernes hjemmesider og kontaktpersoner.
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FRAMTID
• Øresundsmetro, HH forbindelse eller forbindelse
fra Landskrona til Nordhavn er nogle de løsninger
som foreslås for en fremtidig kapacitetsudvidelse af
Øresundstrafikken.
• 2028: Femern Bält-tunneln väntas stå färdig under
förutsättning att det samlade tyska myndighetsgodkännandet blir klart i slutet av 2018.
• 2023: European Spallation Source ERIC (ESS) forventes at stå helt færdigt med forskningsanläggning
i Lund och datacenter i Köpenhamn.

FASE 3
GEOGRAFISK EXPANSION OCH DANSK
STRUKTURFÖRÄNDRING (2017 - )

2019

• 1 januari 2019 träder den nya danska Lov om
erhvervsfremme i kraft som väntas bli beslutad av
Folketinget under oktober 2018. Regionernas finansiering av Copenhagen Capacity flyttas samtidigt till
Udenrigsministeriet och av Wonderful Copenhagen
till Erhvervsministeriet. För det dansk-svenska
politiska samarbetet i The Greater Copenhagen &
Skåne Committee, GCSC, innebär den nya lagen att
villkoren för den danska medverkan förändras vilket
kan påverka rollfördelningen mellan de danska
kommunerna och regionerna.
• Sommaren 2019 väntas Cityringen i Köpenhamn
öppna med 17 nya metrostationer. Året efter planeras avgreningen till Nordhavn vara klar och 2024 en
Sydhavnslinje.

2018

•10 oktober 2018 beslutar Region Halland om att
ansöka om medlemskap i den politiska samarbetsorganisationen The Greater Copenhagen & Skåne Committee. Om ansökan beviljas utökas dansk-svenska
Greater Copenhagen-samarbetets geografi till att
omfatta fyra regioner och 85 kommuner med en
samlad befolkning på drygt 4,3 miljoner invånare. Det
kan jämföras med att det nuvarande samarbetet med
Region Hovedstaden, Region Sjælland och Region
Skåne samt 79 kommuner som tillsammans har en
befolkning på 4,0 miljoner invånare.

28

FOTO: NEWS ØRESUND

TIDSLINJE:
Samarbetet över Öresund
• Ett avtal från augusti mellan Transportministeriet
och Region Skåne innebär att ansvaret för att upphandla Öresundstågstrafiken läggs över på Skånetrafiken.
• I mars presenterade OECD en studie av den så kallade
megaregionen Västra Skandinavien och uppmanade
då till en utbyggnad av järnvägsnätet mellan Oslo och
Malmö.
The Greater Copenhagen &
Skåne Committee bildas.

2017

• Malmø går med i politiska samarbetet STRING
som från och med 2018 omfattar regioner och
kommuner i norra Tyskland, Östdanmark, södra och
västra Sverige samt den sydliga delen av Norge.
• I slutet av året passerade Öresundsregionen/Greater Copenhagen fyra miljoner invånare.
• Id-kontrol ved Øresund ophører i maj 2017 hvilket
bringer rejsetiden for togrejsende nærmere normalniveau.
• Danmark och Sverige kommer i juni överens om
att inleda en strategisk analys av en fast HH-förbindelse. Initiativet följde ett gemensamt trafikprognosarbete. Prioriteringen Helsingborg-Helsingør finns
även med i regionens gemensamma trafikvision,
Trafikcharter, från i oktober i fjol.

FASE 2
OMSTILLINGSFASE
(2011 - 2016)

flygtninge midlertidig grænsekontrol mellem Danmark og Sverige. En sideeffekt heraf er at de danske
og svenske Øresundspendlere får længere rejsetider
mellem hjem og arbejde.
• Øresundsregionen har nu over 3,9 millioner indbyggere.

2014

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

2013

2016

• The Greater Copenhagen and Skåne Committee er
en realitet. Greater Copenhagen skal være det internationale brand. Alle 79 kommuner og tre regioner i
Øresundsregionen indgår i samarbejdet.
• Der indføres ID-kontrol på færger og Øresundstog
fra Danmark til Sverige.
• Den tyske transportminister Alexander Dobrindt
(CSU) bekræfter sammen med den danske transportog bygningsminister Hans Christan Schmidt (V) deres
fælles opbakning til en fast Femern Bælt-forbindelse.
• Forskningsanlægget Max IV i Lund indvies.

2015

• Medicon Valley Alliance fornyer sit samarbejde.
• European Spallation Source, ESS bliver Skandinaviens første ERIC, et europæisk konsortium.
• Sverige indfører som konsekvens af det store antal
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• Interreg sekretariatet godkendte 69 Øresunds
projekter i programperioden 2008-2013 med de
overordnede formål at skabe bæredygtig økonomisk
vækst, binde regionen sammen og forbedre hverdagsintegrationen.
• Københavns Lufthavns Vækstkomitee etableres.

2012

• Resterne af Øresundsuniversitetet og Øresund Science Region: Øresund University Network nedlægges.
• Metrosamarbejdet mellem København og Malmø vil
begynde.

2011

• Den danske og svenske stat trækker deres bidrag
til Øresunduniversitetet og Øresund Science Region
og det besluttes at fortsætte samarbejdet i mindre
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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 Scleswig-Holstein.
Samarbejdet skal styrke Femern-regionen.
• København og Malmø får et fælles kapitel i deres
kommuneplaner om Øresundsregionen – en motor
for vækst.

FASE 1
INTROVERTE PROCESSER
(1991 - 2010)

2010

• Citytunnelen 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 præsenteres af Örsundskomiteen.

2009

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

2008

• En statstraktat mellem Danmark og Tyskland om
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2007

• I Berlin vedtager Danmark og Tyskland i fællesskab
at fortsætte samarbejdet om en fast forbindelse ved
Femernbælt.
• Københavns metrolinje til lufthavnen åbner.
• Det højeste antal flytninger over Øresund kan noteres: 6.422 personer, hvoraf hovedparten flytter fra
Østdanmark til Skåne.

2006

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

2005

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

2003

• Fælles skatteaftale mellem Sverige og Danmark
for Øresundspendlerne, der justerer, hvor man
betaler skat osv. Øresundspendlere skal betale skat
i arbejdslandet.
• Anden og tredje etape af Københavns metro åbner.

2002

• Første etape af Københavns metro åbner, bl.a. med
stop i den nye bydel Ørestad.
• Øresundsinstituttet oprettes. Et dansk/svensk videnscenter, 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 fokuserer 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.
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• Öresunddirekt oprettes. Det er en offentlig informationstjeneste med viden omkring arbejdsmarkeds-,
skatte- og socialregler for Øresundspendlere. Formelt
set er det to organisationer – én dansk og én 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.

FOTO: NEWS ØRESUND

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.
• Det højeste antal rejsende over Øresund kan noteres: gennemsnitligt 100.270 personer rejser dagligt
med tog, bil, bus eller færge.
• Øresund Network nedlægges

BILAGA

1999

• STRING-samarbejdet starter som et interreg-projekt for at fremme en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

1997

• Øresundsregionens første tværnationale klyngeorganisation oprettes i form af Medicon Valley Alliance
med et mål om at styrke life science og medicinalvirksomheder i Øresundsregionen.
• Øresundsuniversitetet oprettes med 9 medlemsuniversiteter.
• Crossborder Øresund partnership etableres for at
fremme et fælles arbejdsmarked.

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
selve Malmö by.

1995

• Sverige bliver medlem i EU. Dette muliggør Interreg-projekter og fører til andre fordele for Øresundsregionen (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 mellem de to byer på tværs af Øresund.

1993

• Öresundskomiteen oprettes som politisk samarbejdsorganisation. Den skal være platform for den nye
region på tværs af Øresund.

1992

• Dansk og tysk enighed om at lave en forundersøgelse 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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ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum
som genom analyser, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med
finansiering av ett drygt 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet, högskolor och det privata näringslivet.
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