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FÖRORD
Malmö har under de senaste decennierna genomgått en stor omvandling. Idag är staden
en global, modern och öppen universitetsstad, mitt i den expansiva Öresundsregionen.
Malmö är Sveriges snabbast växande storstad, sedan 1990 har befolkningen ökat med
över 40 procent.
I Malmö frodas nya idéer och staden präglas av kreativitet. Dagligen startas åtta nya
företag i Malmö, och både stadens befolkning och tillgänglighet är viktiga faktorer för att
allt fler väljer att flytta sin verksamhet till regionens jobb- och tillväxtmotor. Nära hälften
av ökningen i antalet arbetstillfällen i Skåne skedde i Malmö 2016.
Vi ser en fortsatt stark utveckling för Malmö. När Fehmarn bält-förbindelsen står klar
nås Hamburg på cirka tre timmar. Kortare restid till Tyskland, som är Sveriges viktigaste
exportmarknad, innebär nya affärsmöjligheter för företag och nya möjligheter för utbyte
bland invånarna i vår region. Malmö kommer att befinna sig i en ny nordeuropeisk
kontext där Malmö tillsammans med Köpenhamn och Hamburg är drivande motorer
för tillväxt, kultur och möten.
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Malmö stad stärker samarbetet kring internationell infrastruktur genom medlemskapet
i STRING, som är ett interregionalt politiskt samarbete med fokus på snabbare och
mer tillgänglig infrastruktur i norra delen av ScanMed-korridoren mellan Hamburg och
Oslo. Samarbetet omfattar regioner och städer i Tyskland, Danmark, Sverige och Norge.
Det är naturligt att Malmö tillsammans med Köpenhamn fortsätter att fördjupa det
bilaterala samarbetet kring en gemensam Öresundsmetro i syfte att frigöra kapacitet på
Öresundsbron och bidra till att koppla samman våra städer och arbetsmarknader ytterligare. Det är bra för våra städer och för regionen i stort.
Tillsammans utvecklar vi vår stad och vår region och knyter den tätare samman med
Sverige och resten av Europa. Det är ett intensivt och långsiktigt arbete som vi alla
behöver jobba med tillsammans; Malmö stad, malmöborna, näringslivet, civilsamhället
och akademin. Föreliggande rapport, som utarbetats av Øresundsinstituttet, belyser
möjligheter och presenterar fakta. Rapporten är ett viktigt steg på vägen.
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande i Malmö
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Effekter av Fehmarn Bält-förbindelsen
i Skåne och den nya STRING-geografin
Sveriges största exportmarknad Tyskland kommer närmare i och med byggandet av en fast förbindelse över Fehmarn Bält. Restiden minskar avsevärt,
dels med bil men framförallt med tåg. Det skapar nya förutsättningar för
samarbete, skapar en större marknad för skånska företag och stärker Skåne
och Malmö i konkurrensen om nya investeringar och företagsetableringar.
Samtidigt som 2018 är året då det tyska godkännandet av bygget blir klart är
det även året då Malmö stad går in i det politiska samarbetet STRING – som
numera sträcker sig från Hamburg i söder till Akershus Fylke i norr.
När Fehmarn Bält-förbindelsen knyter Tyskland och
Danmark – och därmed Sverige – närmare varandra
ger det inte bara en ökad tillgänglighet och kortare
restid emellan länderna. Förbindelsen förväntas också
skapa dynamiska effekter till följd av resenärernas
beteendeförändringar och marknadskrafternas nya
förutsättningar. Hur de dynamiska effekterna slår ut
och hur omfattande de blir är till stor del beroende av
företagens, konsumenternas och resenärernas agerande
men också av politikernas handlingskraft och vilja att
utnyttja de nya möjligheterna.
De dynamiska effekterna har inte inberäknats i
de 26 miljarder danska kronor som är den beräknade
samhällsekonomiska nyttan av Fehmarn Bält-förbindelsen under en period på 50 år. Med en minskning
av restiden med bil på omkring en timme och med
tåg på två timmar stärks näringslivets konkurrenskraft
– även i Malmö och Skåne! Sveriges redan största
exportmarknad Tyskland kommer närmare och för
företag i Malmö ger det både en större marknad för
leverans av tidskänsliga varor och varor med kort
hållbarhet. Ytterligare en positiv effekt för de skånska
företagen är att kundmöten och affärsresor blir enklare
4

med en snabbare och mer frekvent tågförbindelse till
Hamburg. Det skapar nya samarbetsmöjligheter och
en större marknad för skånska företag. I och med att
det blir lättare och snabbare att ta sig mellan Hamburg
och Malmö/Köpenhamn blir det också mer attraktivt
för företag att etablera sig i regionen, vilket bland annat
skapar nya arbetsplatser.
Tyskland är den största utländska marknaden för
Skånes besöksnäring och i och med den nya förbindelsen förväntas den tyska marknaden bli än större
och viktigare. Den kortare restiden gör både att den
skånska besöksnäringens upptagningsområde ökar
och att det blir mer attraktivt att besöka Skåne även
för en kortare tids semester. Tyskland blir även ett mer
lättillgängligt resmål för skåningar.
Längs korridoren från Hamburg till Skåne finns
flera anläggningar för avancerad forskning och Fehmarn Bält-förbindelsen kommer knyta dessa närmare
varandra och skapa nya samarbetsmöjligheter.
Med Fehmarn-förbindelsen kommer Köpenhamns
flygplats i Kastrup få ett utökat upptagningsområde.
Fler kommer att nå flygplatsen på kortare tid, både
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från Lolland-Falster och södra Själland, men också
från norra Tyskland. Kastrup flygplats stärker sin
konkurrenskraft i norra Tyskland gentemot flygplatserna i både Berlin och Frankfurt. Det kan i sin tur
innebära ett större utbud av flyglinjer från Kastrup
vilket även gynnar skånska företag och invånare, och
skapar samtidigt bättre förutsättningar för att attrahera
internationella etableringar till regionen, eftersom den
internationella tillgängligheten har stor betydelse för
valet av var ett företag ska etablera sig.
Ur ett EU-perspektiv innebär en fast Fehmarn
Bält-förbindelse en viktig pusselbit i The Scandinavian-Mediterranean corridor som sträcker sig från Italien till Skandinavien. Denna transportkorridor berör
23 procent av EU28:s befolkning och 27 procent av
EU28:s BNP. Intresset för Fehmarn Bält-förbindelsen
ökar nu när de avgörande besluten om en byggstart
närmar sig. Under 2018 väntas ett samlat tyskt godkännande till projektet bli klart. Om godkännandet
överklagas beräknas en juridisk prövning ta ytterligare
två år så att byggstarten kan ske 2020. Det skulle
innebära att den fasta dansk-tyska förbindelsen skulle
kunna stå klar 2028.
Det politiska partnerskapet STRING, som har fokus på
möjligheterna med den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen, omfattar numera fyra länder – Tyskland,
Danmark, Sverige och Norge. Nya medlemmar från
2018 är Malmö stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune samt Akershus
fylkeskommune. Sedan tidigare omfattar medlemsskaran Hamburg, Schleswig Holstein, Region Sjælland,
Region Hovedstaden, Københavns kommune och
Region Skåne. För att skapa en gemensam politisk agenda har STRING organiserat verksamheten kring fem
prioriterade teman: infrastruktur, turism och kultur,
vetenskap och utveckling, grön tillväxt samt gränshinder. Den utökade geografi som STRING:s medlemmar
omfattar visar hur ny infrastruktur kan binda samman
och bilda en ny europeisk storregion som bland annat
omfattar 41 universitet och högre lärosäten.
STORSTÄDERNA ÄR NAVET I DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN. Även om de tre stora
medlemsstäderna Hamburg, Köpenhamn och Malmö
ytmässigt endast omfattar 1,3 procent av den totala
STRING-geografin så svarar de för 24 procent av alla
invånare, 34 procent av den ekonomiska aktiviteten
och 38 procent av de utländska gästnätterna. De tre
medlemsstäderna är även regionala sysselsättningsmotorer. Malmö svarar för 46 av 100 nya jobb som skapats i Skåne under de senaste fem åren, Köpenhamn
för 55 av 100 nya jobb i Region Hovedstaden och
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Hamburg för 66 av 100 nya jobb i Schleswig-Holstein
och Hamburg tillsammans. Köpenhamn har dessutom
högst BRP per invånare samtidigt som Malmö har den
högsta BRP- och sysselsättningstillväxten. Malmö och
Köpenhamn är dessutom bland de tre medlemmar
som haft högst befolkningstillväxt de senaste fem åren.
BEFOLKNING I STORLEK MED PARIS.
STRING-geografin omfattar 11,6 miljoner invånare
vilket är nästan lika mycket som île-de France (Paris-regionen). Skillnaderna mellan de olika medlemmarna är
dock stora. Befolkningsmässigt är Østfold fylke minst
med 295 000 invånare medan den tyska regionen
Schleswig-Holstein är störst med 2 882 000 invånare.
HÖG BEFOLKNINGSTILLVÄXT. Den förväntade
befolkningstillväxten i STRING-geografin från 2018
till 2023 väntas uppgå till i genomsnitt 0,8 procent
per år. Det är betydligt över EU-genomsnittet på 0,3
procent för 2015-2020 och 0,2 procent 2020-2030.
Högst befolkningstillväxt finns hos STRING:s svenska och norska medlemmar medan de danska ligger på
genomsnittet och de tyska under snittet.
STÖRRE EKONOMI ÄN SVERIGE. Bruttoregionalprodukten, BRP, hos STRING-medlemmarna
uppgick 2015 till 514 miljarder euro, vilket motsvarar 114 procent av Sveriges totala BNP.
FÖRVÄRSFREKVENS PÅ EU-TOPPNIVÅ. Bland
STRING-geografins arbetsföra befolkning mellan 20
och 64 år i är förvärvsfrekvensen 79,3 procent. Det
placerar STRING i den bästa femtedelen av EU:s regioner. Skillnaderna inom STRING är dock stora. Medan
Region Hovedstaden och Hamburg har en förvärvsfrekvens på 83 procent ligger Østfold fylkeskommune
och Malmö stad på drygt 70 procent. Malmö tillhör
dock den stad som har högst sysselsättningstillväxt (3,4
procent) följt av Hamburg (3,1 procent) samt Köpenhamn och Västra Götalandsregionen (2,7 procent).
STÖRRE TURISM ÄN HELA SVERIGE. Under
2016 hade STRING-geografin 73,4 miljoner gästnätter – 19 procent fler än hela Sverige. Nästan var
fjärde besökare kom från utlandet. Köpenhamn har
störst andel utländska besökare (64 procent) medan
Schleswig-Holstein har lägst andel (8 procent).
INNOVATION ÖVER EU-SNITTET. Sju av de
åtta NUTS2-regioner som ingår i STRING placerar
sig över EU-snittet i Regional Innovation Scoreboard.
Region Hovedstaden och Region Skåne placerar sig
på toppnivå i EU med plats fem och 14 och hamnar i
kategorin ”leader +”.
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Ekonomisk-demografisk beskrivning
STRING-geografin sträcker sig 1 000 km från den nordligaste punkten i Akershus
fylke till tyska Hamburg i söder. Totalt är det ett område på 75 000 kvadratkilometer med 11,6 miljoner invånare – nästan lika många (95 procent) som i Paris-regionen. Den totala bruttoregionprodukten i STRING-geografin är 514 miljarder
euro, vilket motsvarar 114 procent av Sveriges totala bruttonationalprodukt.

2015–2020 och 0,2 procent mellan 2020–2030.
Av den framtida befolkningstillväxten förväntas de
svenska medlemmarna stå för den största delen med
39 procent. Näst därefter kommer de tyska medlemmarna följt av de danska och norska.
Sammanfattningsvis visar den förväntade
befolkningstillväxten att det är i Norge och Sverige
som den största procentuella befolkningstillväxten
kommer att ske i STRING-geografin, då Danmark
och särskilt Tyskland har en lägre framtida befolkningstillväxt än de haft de senaste åren till skillnad
från Norge och Sverige.
Åldersfördelning och utbildning
58 procent av befolkningen i STRING-geografin
är i arbetsför ålder, det vill säga mellan 20 till 64
år. Storstäderna Hamburg, Köpenhamn och Malmö har en högre andel invånare i arbetsför ålder än
övriga medlemmar samtidigt som Region Sjælland
och Region Halland har lägst andel. Köpenhamn
och Malmö är de med lägst andel äldre, i de två
städerna utgör de äldre (+65 år) 10 respektive
15 procent. Schleswig-Holstein har högst andel
äldre med 26 procent av befolkningen. Flest unga,
mellan 0-19 år, har Akershus fylke där den unga
åldersgruppen utgör 26 procent – och minst unga
finns i Hamburg (13 procent).
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Befolkning
Idag uppgår befolkningen i STRING-geografin till
11,6 miljoner invånare, vilket är nästan lika många
som i Île-de-France (Paris-regionen). Av dessa 11,6
miljoner invånare står de tyska invånarna för 41
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1) Observera att Oslo kommun med runt 670 000 invånare inte är inräknad eftersom det är ett eget fylke som inte är medlem i STRING.

Källa: Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån, Statistisk Sentralbyrå, Statistikamt Nord
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procent, svenskarna utgör 29 procent och danskarna
och norrmännen står för 23 respektive 8 procent1.
Den historiska befolkningstillväxten från 2013
till 2018 är i genomsnitt 0,7 procent per år.
De tyska medlemmarna i STRING-geografin
har en lägre befolkningstillväxt än de övriga
medlemmarna och bidrar därför till den samlade
befolkningstillväxten med mindre (35 procent)
än andelen av landets befintliga befolkning i
STRING-geografin (41 procent). För de norska
och svenska medlemmarna är förhållandet tvärtom
då befolkningstillväxten utgör en större del av den
totala tillväxten i hela STRING-geografin än deras
totala del av befolkningen. De danska medlemmarna har lika stor andel av både befolkningen och
befolkningstillväxten.
Framöver, från 2018 till 2023, förväntas den
genomsnittliga befolkningstillväxten i STRING-geografin vara 0,8 procent per år. Det är betydligt högre
än den framtida befolkningstillväxten i hela EU, som
förväntas vara i genomsnitt 0,3 procent per år mellan

19%

STRING-geografins areal är fem procent större
än hela Bayern och sträcker sig över 75 001 km2.
De svenska medlemmarna står för över hälften
av arealen med 54 procent, därefter de tyska med
cirka en femtedel följt av de danska (13 procent)
och norska (11 procent).
Med öppningen av Fehmarn Bält-förbindelsen
knyts den nordiska delen av STRING-geografin
närmare den tyska delen. Fehmarn Bält-förbindelsen är en del av Scandinavian Mediterranean-korridoren (ScanMed-korridoren) som är en av nio
korridorer i EU:s Core Network. ScanMed-korridoren är ekonomiskt sett den mest betydelsefulla
av dessa korridorer då den står för 23 procent av
EU28:s invånare och 27 procent av EU28:s BNP.

65+ årige, andel av befolkningen
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Ekonomi
STRING-geografins medlemmar hade 2015 en samlad BRP på 513 600 miljoner euro, vilket är 14 procent högre än hela Sveriges BNP. Samma år var den
ekonomiska tillväxten tre procent, vilket kan jämföras
med EU28:s ekonomiska tillväxt på 2,3 procent.
Det var bara Sverige som hade en högre ekonomisk
tillväxt (4,3 %) än de samlade STRING-medlemmarna 2015, då både Norge och Danmarks tillväxt
var 2 procent och Tysklands 1,7 procent. Inom
STRING-geografin var den ekonomiska tillväxten
högst i Malmö (7,3 %), Region Västra Götaland (5,5
%), Skåne (5,2 %) och Region Sjælland (3,2 %).
STRING-geografin tillhör den mer välstående delen av EU med en bruttoregionalprodukt (BRP) per
invånare som är högre än i EU28. Den ekonomiska
aktiviteten i STRING-geografin uppgick till 45 300
euro 2015 jämfört med 29 800 euro för EU28.
Sysselsättning
Förvärvsfrekvensen i STRING-geografin bland de
mellan 20 till 64 år är med 79,3 procent (2016)
bland den bästa femtedelen av EU:s regioner. Plats
till förbättringar finns, dock med en stor skillnad
bland de medlemmar som har högst förvärvsfrekvens – Schleswig-Holstein med 83,2 och Hamburg
med 83 – och de medlemmar som har lägst –
Østfold med 70,3 och Malmö med 70,7. Förvärvsfrekvensen anger i procent hur stor andel inom
åldersgruppen som är förvärvsarbetande. En siffra på
100 anger att alla har jobb.
Den totala sysselsättningstillväxten i STRING-geografin 2016 var 2,1 procent. Malmö hade högst
tillväxt i sysselsättningen med 3,4 procent följt av
Hamburg (3,1 %) och Köpenhamn och Västra
Götalandsregionen (2,7 %). För varje två invånare
i STRING-geografin finns en arbetsplats. Antalet
arbetsplatser per invånare uppgår till 48 per 100
invånare i genomsnitt för hela STRING-geografin,
men med stora skillnader mellan medlemmarna.
Köpenhamn som stor inpendlingsstad har det
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högsta antalet arbetsplatser per 100 invånare med
64. Också de två övriga storstäderna, Hamburg (52)
och Malmö (54), samt Region Hovedstaden (55)
har många arbetsplatser per invånare.

INDIKATORER: REGIONAL INNOVATION SCOREBOARD
Life-long learning
Andel personer i åldrarna 25 till 64 år som har
deltagit i formell eller oformell utbildning de
senaste fyra veckorna innan intervjun.

Turism
Under 2016 hade STRING-geografin tillsammans
73,4 miljoner gästnätter, vilket är 19 procent fler
än i hela Sverige under samma år. 24 procent var
utländska besökare och det är den gruppen som
ökar mest. Med 64 procent är Köpenhamn den
medlem med högst andel utländska besökare samtidigt som Schleswig-Holstein, som på grund av
sitt läge vid den tyska kusten lockar många tyska
besökare, har minst med åtta procent.

Most cited publications
Andel vetenskapliga artiklar bland de 10% mest
citerade publikationerna över hela världen.

Läs mer om Regional Innovation Scoreboard
i Europa Kommissionen, Regional Innovation
Scoreboard 2017

Non-R&D innovation expenditures
Totala innovationsutgifter för små och medelstora företag. Denna indikator mäter icke-FoU-inn-

Den intraregionala turismen inom STRING-geografin är fortfarande på en relativt låg nivå, men enligt
en tidigare rapport som TourismDesign gjort på uppdrag av STRING har den en stor framtida potential.
Innovation
För att mäta hur väl regionerna presterar inom
innovation publicerar EU-kommissionen varje
år Regional Innovation Scoreboard (RIS), där 18
indikatorer mäts för 220 så kallade NUTS2-regioner fördelat på 22 EU-länder. I NUTS2-indelningen ingår Akershus fylke i ”Oslo and Akershus”,
Østfold i ”Sør-Østlandet”, ”Sydsverige” består
av Region Skåne och Blekinge och ”Västsverige”
består av Västra Götaland och Region Halland.
De åtta indelningarna av STRING-geografin som
ingår i mätningen placeras i de två bästa av totalt
fyra performance-klasser – vilka benämns som
”Leader” och ”Strong”. Sju av de åtta får en score
över EU-snittet på 100, och Region Hovedstaden
och Region Skåne hamnar i toppen med plats fem
respektive plats 14. Sør-Øslandet, som innefattar
Østfold, är den region med lägst ranking i alla
kategorier av de åtta områdena – framförallt när
det kommer till ”exports medium and hightech
manufacturing” där regionen får 0,115 jämfört
med Hamburg med 0,866 (1 är max).

ovationsutgifter i procent av totalomsättningen.
Flera av komponenterna i innovationsutgifter,
som investeringar i utrustning och maskiner
samt förvärv av patent och licenser, mäter spridningen av ny produktionsteknik och idéer.
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Strong
Schleswig-Holstein
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Källa: Regional Innovation Scoreboard 2017
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Av alla invånare i STRING-geografin har 35
procent en eftergymnasial utbildning. I Köpenhamns kommun har över hälften (56 procent) en
högre utbildning, vilket är den högsta andelen
i STRING-geografin. Även Malmö har med 49
procent en hög andel av befolkningen med högre
utbildning. Lägst andel har Schleswig-Holstein
med 24 procent, vilket till viss del kan förklaras
med regionens relativt höga andel äldre, där andelen med en högre utbildning vanligvis är lägre.
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Övergripande presterar delområdena inom
STRING-geografin bäst i ”life-long learning” som
är hög för både de danska och svenska delarna av
STRING-geografin, följt av ”most cited publications”, där de olika delarna av STRING-geografin
får en score mellan 0,6 och 0,8 (1 är max). Det
område där STRING-geografin presterar svagast är
”Non-R&D innovation expenditures” med score
på mellan 0,19 och 0,35 (1 är max).
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Medlemsstädernas roll – Hamburg, Köpenhamn och Malmö är ekonomiska tillväxtnav
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av den ekonomiska aktiviteten i
STRING-geografin skapas i de tre
storstäderna Hamburg, Köpenhamn och Malmö tillsammans.

38%

av de utländska gästnätterna i
STRING-geografin står Hamburg,
Köpenhamn och Malmö för.

24%

av alla invånare i STRING-geografin bor
i Hamburg, Köpenhamn eller Malmö.
Det motsvarar 2,7 miljoner personer.

Förvärvsfrekvensen är dock lägre i de två unga
Öresundsstäderna Köpenhamn och Malmö än i de
kringliggande regionerna, och med 72,6 respektive
70,7 också väsentligt lägre än den genomsnittliga
förvärvsfrekvensen för hela STRING-geografin
på 79,3 procent. Hamburg har tillsammans med
Schleswig-Holstein i gengäld den högsta förvärvsfrekvensen i hela STRING-geografin med en
83 procent. Den stora skillnaden mellan de två
Öresundsstäderna och Hamburg beror delvis på
åldersstrukturen, där Hamburg har en högre andel
äldre och lägre andel unga – som är på väg in på arbetsmarknaden – än både Köpenhamn och Malmö.
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Hamburg, Köpenhamn och Malmö utgör bara
1,3 procent av STRING-geografins totala yta,
men på den ytan bor 24 procent av alla invånare
i STRING-geografin – motsvarande 2,7 miljoner
personer. Befolkningstillväxten i Köpenhamn
och Malmö är – med en genomsnittlig tillväxt de
senaste fem åren på respektive 1,9 och 1,6 procent
– högst i STRING-geografin och bara Akershus
Fylke kan mäta sig med det då de har samma
tillväxt som Malmö. Också de kommande fem
åren förväntas Köpenhamn och Malmö att inta
topplaceringar på listan över befolkningstillväxten bland de elva STRING-medlemmarna, men
befolkningstillväxten i Akershus förväntas dock bli
aningen högre. Befolkningstillväxten i Hamburg är
inte lika stark och beror bland annat på en annan
åldersstruktur med fler äldre och färre barn och
unga än i de två storstäderna på varsin sida om
Öresundsbron.

34%

– med BRP på 67 600 euro per invånare – det
absolut högsta BRP per invånare i STRING-geografin. BRP per invånare i Malmö är 26 procent
lägre än i Köpenhamn men under 2015, som är
det senaste året med regionala BNP-siffror, hade
Malmö med en tillväxt på 7,3 procent den absolut
högsta ekonomiska tillväxten i STRING-geografin. Också när det gäller sysselsättningen toppar
Malmö tillväxtlistan med en tillväxt på 3,4 procent
2016, som är det senaste året med registerbaserad
arbetsmarknadsstatistik för Sverige, Norge och
Danmark. Storstäderna är i allra högsta grad regionala sysselsättningsmotorer. 46 av 100 nya jobb
i Skåne de senaste fem åren har skapats i Malmö,
55 av 100 nya jobb i Region Hovedstaden har
skapats i Köpenhamn och Hamburg står för hela
66 procent av jobbtillväxten i Schleswig-Holstein
och Hamburg tillsammans.

FOTO: NEWS ØRESUND

De tre medlemsstäderna Hamburg, Köpenhamn
och Malmö är ekonomiska mittpunkter i deras
kringliggande regioner. Samtidigt fungerar de
tre storstäderna som förbindelsesledet mellan
det regionala/lokala och det internationella med
Europas tredje största hamn i Hamburg, Nordeuropas största flygplats i Köpenhamn, Copenhagen
Malmö Port med Malmö som hub för omlastning
för frakt till de baltiska länderna, Ryssland och
övriga delar av Nordeuropa samt Köpenhamn som
hub för kryssningstrafiken i Nordeuropa. Den
internationella touchen i de tre storstäderna märks
också genom att andelen utländska gästnätter är
högre än genomsnittet för hela STRING-geografin. Totalt står de tre storstäderna för 38 procent
av de utländska gästnätterna i STRING-geografin.
Särskilt Köpenhamn – med en andel utländska
gästnätter på 64 procent – lockar många besökare
från utlandet. 32 procent av de totala gästnätterna i STRING-geografin tar plats i en av de tre
storstäderna.

Storstäderna är tillväxtnaven i den ekonomiska
utvecklingen i STRING-geografin. 34 procent
av den ekonomiska aktiviteten i STRING-geografin skapas i de tre storstäderna tillsammans.
BRP per invånare är högre i storstäderna än i de
kringliggande regionerna och Köpenhamn har
10
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UNIVERSITET OCH HÖGRE LÄROSÄTEN
I STRING-geografin finns det totalt 41 universitet och högre lärosäten från
Akershus i norr till Hamburg i söder.

SCHLESWIG-HOLSTEIN
• University of Applied Sciences Flensburg
• University of Flensburg
• Westcoast University of Applied Sciences Heide
• Kiel University (CAU)
• University of Applied Sciences Kiel
• Federal University of Applied Administrative Sciences/
Institute for Public Administration Kiel
• University of Applied Sciences Lübeck
• University of Lübeck

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
• Sveriges lantbruksuniversitet i Skara
• Högskolan i Borås
• Göteborgs universitet
• Chalmers tekniska högskola, Göteborg
• Högskolan i Skövde
• Högskolan Väst
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
• Høgskolen i Østfold
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
• Norwegian University of Life Sciences
• OsloMet – Storbyuniversitetet (tidigare Høgskolen i Oslo
och Akershus)

Akershus Fylke

REGION SJÆLLAND
• Roskilde Universitet
• Aarhus Universitet
• University of Southern Denmark campus Slagelse

Oslo

Östfold Fylke

KØBENHAVNS KOMMUNE
• University of Copenhagen
• Copenhagen Business School
• IT University of Copenhagen
• Aalborg University Copenhagen
• Danish School of Education
• The Royal Danish Academy of Fine Arts
• Schools of Architecture, Design and Conservation
• University of Southern Denmark campus Copenhagen

Stockholm

Region Västra Götaland

Göteborg

Region Halland

I ÖVRIGA REGION HOVEDSTADEN
• Technical University of Denmark, Lyngby

Region
Huvudstaden

MALMÖ STAD
• Malmö universitet
• World Maritime University
I ÖVRIGA REGION SKÅNE
• Lunds universitet
• Högskolan i Kristianstad
• Svenska lantbruksuniversitetet i Alnarp

ILLUSTRATION:ØRESUNDSINSTITUTTET

HAMBURG
• HafenCity University Hamburg
• Hamburg Media School
• Hamburg University of Applied Sciences
• Hamburg University of Technology
• Helmut Schmidt University – University of the Armed
Forces Hamburg
• University of Hamburg

Köpenhamn
Region Själland

Region Skåne
Malmö

Rödby
Puttgarden

Schleswig-Holstein

Hamburg

REGION HALLAND
• Högskolan i Halmstad
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FLYGPLATSER OCH HAMNAR

1. KÖPENHAMNS FLYGPLATS I KASTRUP
29,2 miljoner passagerare 2017
varav
27,6 miljoner utrikespassagerare
1,6 miljoner inrikespassagerare
Antalet passagerare ökade med 0,5 procent under 2017
jämfört med 2016, då inrikespassagerarna föll med 5,8
procent samtidigt som utrikespassagerarna ökade med
0,9 procent.
2. OSLO AIRPORT GARDERMOEN
27,5 miljoner passagerare 2017
varav
15,9 miljoner utrikespassagerare
11,6 miljoner inrikespassagerare
Passagerarna ökade med 7 procent under 2017 jämfört
med föregående år. Utrikespassagerarna stod för den
största ökningen med 8,8 procent, samtidigt som inrikespassagerarna ökade med 4 procent.
3. GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT
6,8 miljoner passagerare 2017
varav
5,3 miljoner utrikespassagerare
1,5 miljoner inrikespassagerare
Utrikespassagerarna på Landvetter ökade med 8 procent
under 2017, jämfört med föregående år medan antalet
som flög inrikes förblev oförändrat.
4. MALMÖ AIRPORT
2,2 miljoner passagerare 2017
varav
0,9 miljoner utrikespassagerare
1,3 miljoner inrikespassagerare
Malmö Airport utmärker sig som den enda flygplatsen
som har en högre andel inrikespassagerare än utrikes.
Utrikespassagerarna föll också med 5 procent under
2017 jämfört med året innan och inrikespassagerarna
ökade med en procent.
5. HAMBURG AIRPORT
17,6 miljoner passagerare 2017
Antalet passagerare ökade med 8,6 procent under 2017
och passerade för första gången 17 miljoner passagerare.
Fotnot: Oslo Havn är inte med i sammanställningen eftersom Oslo stad
som är en del av Oslo Fylkeskommune inte är en del av STRING-geografin. Även mindre flygplatser och hamnar, ex. Ängelholm och Lübeck, är
inte med i sammanställningen.
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6. PORT OF HAMBURG		
136 miljoner ton gods fraktades till och från Port of
Hamburg 2017
varav
58 miljoner ton export
78 miljoner ton import
Den totala godsmängden minskade med -1,2 procent 2017
jämfört med året innan.
Under 2017 tog hamnen emot 800 000 kryssningspassagerare fördelat på 195 anlöp, att jämföra med 2016 då 722
000 passagerare ankom fördelat på 171 anlöp.
7. COPENHAGEN MALMÖ PORT
15,7 miljoner ton gods fraktades till och från Copenhagen
Malmö Port under 2016, vilket är en ökning med 0,7 miljoner sedan året innan.
Under kryssningssäsongen 2017 tog CMP emot
849 000 kryssningspassagerare och 325 anlöp. Det är en
ökning med 16 procent jämfört med föregående år. 2018
är 441 anlöp planerade för både Köpenhamn, Malmö och
Visby - vilket innebär 960 000 passagerare.
8. GÖTEBORGS HAMN
40,8 miljoner ton gods fraktades till och från hamnen
under 2017. Containerfrakten minskade med 19 procent
under 2017 jämfört med året innan. Minskningen berodde
till stor del på hamnkonflikten som innebar långa perioder
av strejk. Samtidigt ökade frakten av bilar med 20 procent
och den totala godsmängden förblev oförändrad från året
innan.
Kryssningsanlöpen ökade från 34 till 40 under 2017 och
hamnen tog emot 60 000 passagerare.

GÖTEBORGS HAMN
40,8 milj.
ton gods 2017
40 kryssningsanlöp
60 000 passagerare

GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT
6,8 milj.
passagerare 2017
5,3 milj. utrikes
1,5 milj. inrikes

3.
8.

KØBENHAVNS
LUFTHAVN
29,2 milj.
passagerare 2017
27,6 milj. utrikes
1,6 milj. inrikes

Göteborg

HELSINGBORGS
HAMN
7,9 milj. ton gods
2016 (+7,6 %)
7,5 miljoner passagerare reste till och
fån hamnen 2016

MALMÖ AIRPORT
2,2 milj.
passagerare 2017
0,9 milj. utrikes
1,3 milj. inrikes

10.
Köpenhamn

1.
HAMBURG AIRPORT
17,6 milj.
passagerare 2017
vilket motsvarar en
ökning med 8,6 %.

9. TRELLEBORGS HAMN
11,0 miljoner ton gods fraktades till och från hamnen
under 2016 – som är Skandinaviens största RoRo-hamn
och Östersjöns största järnvägshamn. Under 2017 ökade
alla trafikslag som passerade Trelleborgs hamn och och
totalt fraktades 1 125 573 fordon via hamnen.
1 757 533 passagerare reste via hamnen 2017, vilket motsvarar en ökning med 6,4 procent jämfört med året innan.

6.

Hamburg

PORT OF HAMBURG
136 milj.
ton gods 2017
195 kryssningsanlöp
800 000 passagerare
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Malmö

7.

4.

9.

Rödby
Puttgarden

5.

10. HELSINGBORGS HAMN
7,9 milj. ton gods 2016 (+7,6 %) gör Helsingborgs Hamn
till Sveriges näst största containerhamn. Hamnen har
också flest fartygsanlöp per år i Sverige och färjorna över
till Helsingør går frekvent.
7,5 milj. resenärer färdades till eller från hamnen 2016.
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OSLO AIRPORT
GARDEMOEN
27,5 milj.
passagerare 2017
15,9 milj. utrikes
11,6 milj. inrikes

2.

STRING-geografin är en stark infrastrukturregion. Köpenhamns flygplats i Kastrup är geografins internationella hub med 165 rutter, varav 36 interkontinentala och 27,6 miljoner utrikespassagerare 2017. I Hamburg finns Europas tredje största hamn varifrån 136 miljoner ton gods
lastades av och på under 2017.

ILLUSTRATION:ØRESUNDSINSTITUTTET
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COPENHAGEN
MALMÖ PORT
17,6 milj.
ton gods 2017
325 kryssningsanlöp
849 000 passagerare

TRELLEBORGS
HAMN
11,0 milj. ton gods
2016
1,1 miljoner fordon
och 1,8 miljoner

passagerare 2017

Berlin
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RESTID, MILJÖ OCH SAMHÄLLSEKONOMI

EFFEKTIV RESTID: HAMBURG–MALMÖ
Kollektivtrafik

Bil

2018*

5 h 16 min

4 h 21 min

Med Fehmarn Bält-förbindelsen**

3 h 5 min

3 h 22 min

ca. 2 h 55 min

3 h 22 min

Med Fehmarn Bält-förbindelsen och tåg via Ny Ellebjerg
* Restid Malmö – Köpenhamn 35 min. och restid Köpenhamn – Hamburg 4 h 41 min.
** Restid Malmö – Köpenhamn 35 min. och restid Köpenhamn – Hamburg 2 h 30 min.

Källa: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Rejseplanen.dk, skanetrafiken.se, BaneDanmark: Beslutningsgrund Ring Syd (Glostrup St. – Kalvebod – Ørestad St.), november 2017

RESTID, MILJÖ OCH SAMHÄLLSEKONOMI
Effekter av Fehmarn Bält-förbindelsen
Med stora infrastrukturinvesteringar i korridoren Köpenhamn–Hamburg blir
restiden lite mer än tre timmar från Malmö till Hamburg i framtiden. Överflyttning av resenärer från flyg till tåg och gods från lastbilar till godståg ger en positiv
miljöpåverkan. Om bilresenärerna väljer att köra genom Danmark via Fehmarn
Bält-förbindelsen istället för att ta färjan över sundet skapar det däremot negativa
miljöeffekter. Om det beslutas att investera i högastighetståg skulle storstäderna
Hamburg-Oslo och Hamburg-Stockholm kunna få en effektiv restid på cirka fem
och en halv timme.
Fehmarn Bält-förbindelsen blir en internationell korridor som kommer att präglas av internationell handel
och fritidsresande. Fehmarn Bält-förbindelsen är en
del av Scandinavian Mediterranean-korridoren, som
är tyngst av de nio korridorer i EU:s Core Network
mätt i ekonomisk betydelse. Scandinavian Mediterranean-korridoren står för 27 procent av EU28:s
BNP och 23 procent av EU28:s befolkning bor i
korridoren. Det förväntas att det tyska myndighetsgodkännandet för byggandet av Fehmarn Bält-tunneln ges under 2018 och att den fasta förbindelsen
mellan Tyskland och Danmark kan invigas år 2028.
Restid
Med en Fehmarn Bält-förbindelse minskar den
effektiva restiden på sträckan Malmö-Hamburg
med omkring en timme med bil och restiden
med tåg minskar från 5 timmar och 23 minuter
16

till drygt 3 timmar och 5 minuter. Restiden med
tåg kan komma att minska med ytterligare kring
10 minuter till 2 timmar 55 minuter om Ring
Syd-projektet beslutas, vilket skulle innebära att
tågen kan köra direkt vidare söderut från Köpenhamns flygplats via Ny Ellebjerg.
Om Ring Syd-projektet genomförs i sin helhet
inkluderar det en utbyggnad till fyra spår vid
Ørestads station och projektet förutsätter även en
kapacitetsutvidgning av stationen vid Köpenhamns
flygplats i Kastrup. Kapacitetsutvidgningens
beslutsunderlag har utarbetats, men det har ännu
inte godkänts av det danska Folketinget.
Restidsminskningen är störst för de resande med
tåg och med en fast Fehmarn Bält-förbindelse – och de övriga investeringarna i järnvägen i
korridoren mot Rödby fram till 2028 – får tågen
MALMÖ STAD • April 2018

en konkurrensfördel jämfört med bilen då restiden
med tåg blir strax under restiden med bil. Idag får
tågresenärerna lägga en timme mer på resan mellan
Malmö och Hamburg än de som reser med bil,
men i framtiden kan tågresan bli 10-25 minuter
snabbare än bilresan beroende på vilken trafiklösning man väljer att genomföra på sträckan.
Frekvens
Idag går tre direkttåg per dag från Köpenhamns
Huvudbangård till Hamburg – ett på morgonen, ett
vid lunchtid och ett på eftermiddagen. Med en fast
Fehmarn Bält-förbindelse förväntas 32 tåg per dag
år 2022, vilket ökar till 40 tåg per dag år 2035. Av
dessa förväntas 16 avgångar vara höghastighetståg
till antingen Köpenhamn (6) eller Stockholm (2)
under 2022. Två av dessa från Berlin och resten från
Hamburg. Antalet höghastighetståg förväntas öka
till 24 avgångar per dag 2035 till antingen Köpenhamn (14), Stockholm (2) eller Göteborg (2).
Den ökade frekvensen av tågavgångar ökar också
markant tågens attraktivitet som transportmedel
jämfört med bilen, och tillsammans med minskningen i restiden – som är störst för just tågen –
blir det gröna valet av transport det bästa i många
fall. Biljettpriserna kommer dock få en betydelse
för hur många som kommer att välja tåget istället
för bil eller flyg.
Om trafikprognosen för Fehmarn
Bält-förbindelsen
Den senaste officiella trafikprognosen för Fehmarn
Bält-förbindelsen – den så kallade FTC-prognosen – utarbetades under 2014 och har år 2022 som
år för öppningen, vilket är sex år tidigare än den
MALMÖ STAD • April 2018

nuvarande planen. FTC-prognosen har utarbetats
med hjälp av FTC-modellen som är en trafikmodell
framtagen på uppdrag av transportdepartementen
i Danmark och Tyskland i samband med arbetet av
den första trafikprognosen för Fehmarn Bält-förbindelsen som gjordes 2002. Sedan trafikprognosen har
beräknats har det beslutats att järnvägen Puttgarden-Lübeck kommer att få en max-hastighet på 200
km/h och inte 160 km/h, som tidigare förutsatts
utifrån tidigare beslut. Den ökade hastigheten får en
positiv effekt på antalet tågresenärer utöver det som
har beräknats i trafikmodellen.
Trafikökningen som följd av infrastrukturförbättringen beräknas att ske successivt inom en
infasningsperiod på tre år och med full infasning
det fjärde året efter invigningen. FTC-modellen inkluderar inte de dynamiska effekterna som den fasta
förbindelsen kan få på samhället och därmed på
trafiken och resandet i beräkningen av trafiksprånget, vilket har varit en kritikpunkt mot prognosen
(Cowi ”Ekstern kvalitetssikring af den opdaterede
trafikprognose af Femern Bælt – projektet” (2015)).
För Öresundsbron har just de dynamiska effekterna
varit ganska stora och haft stor betydelse för både
resandeutvecklingen och samhällsutvecklingen.
Det redogörs för trafikeffekterna av Fehmarn
Bält-förbindelsen genom att jämföra trafikprognossiffrorna för år 2022 med en fast Fehmarn Bält-förbindelse med trafikprognossiffror i ett scenario
utan en fast Fehmarn Bält-förbindelse. Dessutom
redogörs det för siffror för 2025 som är det året som
infasningsperioden slutar.
Det finns ett starkt samband mellan den ekonomiska
utvecklingen och trafikutvecklingen. Vilka antaganden som görs om den ekonomiska utvecklingen
17
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Skandinavien och Kontinentaleuropa med bil och
tåg och färre med flyg, buss och färja.
Ökningen av antalet resande som den generella
ekonomiska utvecklingen för med sig är långt större
än den resandeökning som Fehmarn Bält-förbindelsen ger. Den landbaserade trafiken (bil, tåg och buss)
förväntas enligt prognosen att öka med 1,4 procent
årligen som följd av den generella ekonomiska
utvecklingen. Öppningen av den fasta förbindelsen
ger 113 000 fler resande mellan Skandinavien och
Kontinentaleuropa under öppningsåret vilket är 310
fler resenärer per dag. Endast sju procent av de nya
resenärerna, motsvarande 22 resenärer per dag, reser
till eller från Sverige.

Scanmed-korridoren.

är därför av stor betydelse. Förutsättningarna för
tillväxten i dansk ekonomi är baserade på det danska
Finansdepartementets förväntningar, och förutsättningarna för tillväxten i de kringliggande länderna
är baserad på OECD:s förväntningar om tillväxten
i dessa ekonomier. I Femern A/S Trafikprognose for
en fast forbindelse over Femern Bælt (2014) och
i Intraplan Consult GmbH & BVU Fehmarnbelt
Forecast 2014 – Update of the FTC-Study of 2002
(2014) hittas mer om de socioekonomiska, infrastrukturella och kostnadsmässiga förutsättningarna
som ingår i trafikprognosberäkningen för Fehmarn
Bält-förbindelsen.
Resande och påverkan på val av transportmedel – från flyg och buss till bil och tåg
Den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält ger enligt trafikprognosen inte ett stort språng i trafiken,
sett till antalet resande och godsmängder mellan
Skandinavien och Kontinentaleuropa. Men däremot ändrar Fehmarn Bält-förbindelsen de resandes
val av transportmedel. Fler kommer att resa mellan
18

Bakom den återhållsamma ökningen av resenärer
finns ett ändrat transportmedelval och ett ändrat
vägval. Tågresenärer och bilresenärer mellan Sverige
och Kontinentaleuropa ökar med 293 respektive 58
resenärer per dag. Som jämförelse kan nämnas att
ett Öresundståg med tre sammankopplade vagnar
totalt har 229 sittplatser. Resandeökningen motsvarar
alltså ett välfyllt Öresundståg med ett tågsätt, enligt
trafikprognosen.
Merparten av resandeökningen med tåg och bil är
överflyttad trafik från flyg, som innebär en resandeminskning med 271 flygresenärer mellan Sverige
och Kontinentaleuropa per dag, och en minskning
med 60 bussresenärer per dag. Resandeminskningen
kommer dock knappast att påverka Malmö Airport
som i dag inte har några destinationer inom en restid
på ett par timmar från Puttgarden, men flygrutten
mellan Köpenhamn och Hamburg kommer förstås
att förlora en stor del av de resande både från Danmark och Skåne.
Ruttvalet ändras för en del bilresande från Sverige
som enligt trafikprognosen kommer att välja att åka
via Öresundsbron och Fehmarn Bält-förbindelsen
istället för via Trelleborg-färjorna. Omkring tre miljoner resande per år, eller 8 200 per dag, kommer enligt
trafikprognosen välja att resa via Fehmarn Bält istället
för att åka via Stora Bält-bron (lite mer än 40%), via
Gedser-Rostock-färjan (30%) eller via andra färjor
(nästan 30 %) – varav Trelleborg färjorna är den största
rutten, men också Finnlines-färjan från Malmö och
färjor från Ystad, Göteborg och Helsingfors ingår. Resandeminskningen på omkring en miljon resande om
året på andra färjor särredovisas inte på enstaka rutter,
men om hela minskningen läggs på Trelleborg-rutterna
motsvarar det hälften av alla personresande med Trelleborg-rutterna. Godstrafiken via Trelleborg-rutterna
påverkas dock endast måttligt.
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RESANDEÄNDRING MELLAN SKANDINAVIEN OCH KONTINENTALEUROPA PER DAG
Från/Till

Östdanmark

Tåg

Bil

Flyg

Buss

Färja

Totalt

1 090

784

-427

-25

-1 184

238

Sverige

293

58

-271

-60

3

22

Norge

33

25

-19

0

0

38

Finland
Skandinavien

8

5

-3

0

0

11

1 425

871

-721

-85

-1 181

310

Källa: ”Fehmarnbelt Forecast 2014”, Intraplan och BVU, november 2014

Det är värt att notera att nettoökningen i antalet
resenärer till och från Norge beräknas vara större än
nettoökningen till och från Sverige, som dock påverkas mer av transportmedelvalet. För båda länderna är
det dock små nettoeffekter på det samlade resandet.
Gods – färre lastbilar och fler godståg
Fehmarn Bält-förbindelsen ger 6 000 färre lastbilar
mellan Skandinavien och Kontinentaleuropa under
öppningsåret motsvarande 16 färre lastbilar per
dag. Istället fraktas godset med tåg. Godstågen blir
ett mer attraktivt sätt att transportera gods på då
det kan köras direkt via Fehmarn Bält och därmed
slippa den 160 km längre resvägen via Stora Bältbron. 85 procent av de 61 godståg, som varje dag
förväntas köra via Fehmarn Bält-förbindelsen under
öppningsåret, använde tidigare Stora Bält-förbindelsen, 5 procent använde färjor mellan Sverige och
Tyskland och 10 procent är ny trafik. Merparten av
tågen är transittåg som ska vidare eller kommer från
Sverige. Öppningen av Fehmarn Bält-förbindelsen
kommer dock endast att öka antalet godståg över
Öresundsbron med sex tåg per dag.

Lastbilarnas vägval kommer också att påverkas – om
än i måttligt omfång. De skånska hamnarna förlorar
tillsammans 101 lastbilar per dag enligt trafikprognosen. En del av dessa kommer att använda vägen över
Öresundsbron och vidare via Fehmarn Bält-förbindelsen till Tyskland istället för färjorna från Trelleborg, Malmö och Ystad. Trelleborg förutspås att
förlora flest lastbilar per dag (68), sedan Malmö (27)
och Ystad (5), motsvarande tre procent av lastbilstrafiken för var och en av de tre färjarutterna.
Påverkan på trafiken över Öresundsbron
Fehmarn Bält-förbindelsen kommer att ge drygt
2 000 fler resande över Öresundsbron per dag, varav
330 tågresande, 679 fler bilar per dag och 27 fler
lastbilar per dag. Merparten av resandeökningen
beror på överflyttning från färjarutterna från främst
Trelleborg, men också Malmö och i måttligt omfång
också från andra norska och svenska färjerutter. Notera att i tabellen nedan visas endast resande mellan
Sverige/Norge/Finland och Kontinentaleuropa över
Öresundsbron år 2022, och inte alla resande.

EFFEKTER FÖR ÖRESUNDSBRON (PER DAG)
Totalt över Öresundsbron

Sverige/Norge/Danmark och Kontinentaleuropa

Resande

Fordon

Resande

Personfordon

Lastbilar

74 980

19 308

-

-

-

2022 utan FBF

-

-

4 071

1 567

1 323

2022 med FBF

-

-

6 153

2 247

1 351

Skillnad

-

-

2 082

679

27

varav med tåg

-

-

329

-

-

Per dag (årsdygn)

Resande och trafik 2015

Källa: ”Fehmarnbelt Forecast 2014”, Intraplan och BVU, november 2014 & Øresundsbron & Trafikstyrelsen.
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Det finns en rad pågående järnvägssatsningar på sträckan Hamburg-Oslo som
kommer att minska restiden framöver. Men det finns även fortsatt risk för flaskhalsar bland annat vid Fehmarnsundsbron i Tyskland. Med höghastighetståg skulle den
effektiva restiden från Hamburg till Oslo kunna bli cirka fem och en halv timme.

2 h 30 minuter
Höghastighetståg
Oslo-Malmö***

3h
Tåg Oslo-Stockholm
med undersökta
åtgärder*

Oslo
Stockholm

5 h 35 minuter

I Tyskland finns planer om att bygga ut järnvägen mellan Puttgarden och Lübeck i samband med Fehmarn
Bält-förbindelsens genomförande. Däremot saknas
ännu beslut om Fehmarnsundsbron vilket riskerar att
bli en flaskhals i den nordliga ScanMed-korridoren.
* Puttgarden-Lübeck
En ny järnväg planeras som en del av de tyska landanslutningarna till Fehmarn Bält-förbindelsen som
ska byggas för hastigheter på 200 km/h. Sträckan är
55 kilometer lång och ska enligt planerna färdigställas i tid till att förbindelsen står klar.
* Fehmarnsundbro
En ny bro- eller tunnelförbindelse diskuteras
eftersom sträckan riskerar att bli en flaskhals.
”Fehmarnsundbron förblir en inte oväsentlig
flaskhals. På den samlade Scandinavian Mediterranean-sträckan som ingår i EU:s Core
Network-korridor från Stockholm till Italien finns
det 2028 endast ett ställe där det finns en klar kapacitetsmässig flaskhals, nämligen den enkelspåriga
Fehmarnsundbron. Hela den övriga sträckan i korridoren är dubbelspårig, till och med fyrspårig på
vissa delar från Ringsted till Köpenhamn och från
Malmö till Lund”, säger Henrik Sylvan, centerledare på Railtech DTU.
Fehmarn Bält-Köpenhamn
I dag kan tågresenärer från Köpenhamn till Hamburg antingen ta IC-tåg via Fredericia som tar 5
timmar och 10 minuter eller Inter City Express
(ICE) som bland annat kör via färjan mellan
Rødby och Puttgarden som tar 4 timmar och
41 minuter. Enligt danska Transportministeriet
blir körsträckan Köpenhamn-Hamburg ca 160
kilometer kortare efter Fehmarn Bält-förbindelsen
för bland annat godstågen som kör över Fyn och
20

Jylland idag. Restider framöver:
– Restiden med tåg mellan Köpenhamn och Hamburg reduceras från 4,5 h idag till runt 2,5 h.
– För den vägtrafik som idag använder färjeförbindelsen mellan Rødby och Puttgarden kommer det
att kunna sparas omkring en timme i restid.
– Även lokalt får investeringarna på sträckan effekter, restiden med tåg Nykøbing Falster-København
reduceras från omkring 1,5 h till under 1 h.
* Ny Storstrømsbro
En ny Storstrømsbro byggs för att förbinda Själland
och Falster. Den ska ersätta den befintliga bron som
är 80 år gammal och inte klarar den utökade tågtrafiken som väntas följa Fehmarn Bält-förbindelsen.
Bron byggs för vägtrafik samt med två järnvägsspår.
* Ringsted-Fehmarn
Järnvägen mellan Ringsted och Nykøbing Falster
ska byggas ut med dubbelspår och nya signaler på
sträckan vilket gör det möjligt att köra på hastigheter uppemot 200 kilometer/timme.
* Köpenhamn-Ringsted
En ny dubbelspårig järnväg byggs från Köpenhamn över Køge till Ringsted som Danmarks första
höghastighetsbana (hastigheter upp mot 250 km/h).
Banan ska stå klar 2019.
* Letbane Ring 3
Mellan Lyngby och Ishøj byggs en letbane som beräknas stå färdig under andra halvåret 2024. Banan blir
28 kilometer lång och får 29 stationer. Letbanen gör
det enklare att korsa S-tågnätet i huvudstadsområdet.
Hela sträckan kommer att ta cirka 58 minuter att åka.
* Metro i Köpenhamn
Just nu byggs den underjordiska Cityringen i Köpenhamn som är 15,5 kilometer lång och kommer att få
17 stationer. Öppningen är planerad till juli 2019 och
MALMÖ STAD • April 2018

3 h 05 minuter
Hamburg-Malmö*****

Hamburg

2h
Höghastighetståg
Stockholm-Göteborg**

2 h 30 minuter

Hela sträckan
Göteborg
Hamburg-Oslo****

Hamburg-Fehmarn Bält

FOTO: NEWS ØRESUND

MÖJLIGA FRAMTIDA RESTIDER MELLAN STORSTÄDERNA

FOTO: NEWS ØRESUND

Restidseffekter av infrastruktursatsningar i den
nordliga Scandinavian Mediterranean-korridoren

Höghastighetståg
Stockholm-Malmö**
Malmö
Köpenhamn

5 h 35 minuter
Hela sträckan
Stockholm-Hamburg****

*Enligt rapporten Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm-Oslo
** Enligt Sverigeförhandlingens beräkningar
*** Enligt beräkningar i EU-projektet 8 million city
**** Avser effektiv restid, dvs utan eventuell bytes- och/eller väntetid
***** Om Ring Syd byggs beräknas restiden Hamburg-Malmö till 2 h och 49
minuter, avser då effektiv restid utan bytestid.

det kommer att ta 24 minuter att köra hela ringen runt.
Cityringen planeras därefter att kompletteras med en
Nordhavnslinje 2020 och en Sydhavnslinje 2024.

kerhet, signalprojektet har försenats och ytterligare
pengar har behövts skjutas till tågfonden.

* Ring Syd
Projektet Ring Syd innebär att tåg kan köra direkt
från Roskilde via Ny Ellebjerg till Köpenhamns
flygplats Kastrup. Eftersom tågen då inte behöver
köra inom Köpenhamn H går resan snabbare och
trängseln minskar på huvudbangården. I projektet ingår bland annat utbyggnad av Glostrup och
Ørestad stationer samt kapacitetsutbyggnad vid
Köpenhamns flygplats Kastrup. Projektet är ännu
inte beslutat, under hösten 2017 tog Banedanmark
fram ett beslutsunderlag till politikerna.
Resenärer från Västsjälland, Fyn och Jylland
beräknas kunna spara runt 10 minuter till Köpenhamns flygplats Kastrup. Ring Syd väntas även
kunna ge restidsbesparingar från västra och södra
delar av huvudstadsområdet.

Köpenhamn-Malmö, Öresund
* Förarlösa S-tåg
De danska S-tågen kommer att läggas om till
förarlösa tåg enligt ett trafikavtal i höstas. Det första
förarlösa S-tåget ska testköras på linjen Ny Ellebjerg – Hellerup 2021 och från 2023 ska tågen på
den sträckningen vara klara att ta emot passagerare.
Omkring 2036 är tanken att hela Köpenhamns
S-tågnät ska köras förarlöst. I avtalet framgick även
att driften av S-tågen kommer att läggas ut på privata aktörer och att Öresundstågstrafiken ändras så
att DSB behåller ansvaret för trafiken på Kystbanen
och att Öresundståg på sträckan Østerport-Malmö
upphandlas av Skånetrafiken.

* Signalbyte och elektrifiering
I Danmark pågår även ett signalprogram, där alla
signalanläggningar byts ut, och ett elektrifieringsprogram som täcker stora delar av järnvägsnätet.
Elektrifieringen innebär bland annat att restiden på
huvudsträckningarna Köpenhamn-Odense, Odense-Aarhus och Aarhus-Aalborg ska kunna minska
till en timma. Finansieringen hämtas ur en tågfond
som beslutades politiskt 2014. Det finns dock osäMALMÖ STAD • April 2018

* Tågsystem 3
Nytt tågsystem som tidigast planeras kunna tas i trafik i december 2020 och innebär nya större tåg som
ska köra på sträckan Helsingborg-Malmö-Köpenhamn. Tågen planeras köra åtta turer över Öresund
per timme under rusningstid vilket utökar den
maximala kapaciteten från dagens 3 200 till 5 600
sittplatser per timme. Till skillnad från de nuvarande Öresundstågen är detta renodlade pendeltåg som
enbart ska användas i Skåne och över Öresund.
* HH-förbindelse
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5 h 23 minuter
Tåg HamburgMalmö idag

5 h 10 minuter

Malmö

IC-tåg Hamburg-KBH
via Fredericia idag
Fredericia

3 h 05 minuter
Tåg Hamburg-Malmö
efter förbindelsen*

København

2 h 30 minuter
Rødby
Hamburg

Puttgarden

Tåg Hamburg-KBH
efter förbindelsen

4 h 41 min
Inter City Express Hamburg-KBH
via färja Rødby-Puttgarden idag

* Om Ring Syd byggs beräknas
restiden Hamburg-Malmö till 2 h och
49 minuter, avser då effektiv restid utan
bytestid och eventuell väntetid.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør
beräknas närmast halvera dagens restid med tåg mellan
Helsingborg och Köpenhamn H, till omkring 40
minuter. Danmark och Sverige kom förra året överens
om att inleda en strategisk analys av en fast HH-förbindelse. Ett tidigare gemensamt prognosarbete har
visat att det inte inom en snar framtid förväntas en kapacitetsbrist som ger behov av en ytterligare förbindelse
över Öresund, men att det kan finnas andra motiv som
bland annat robusthet, restidsförkortningar eller önskemål om att främja integration. Utredningen innefattar
både en vägtunnel och en järnvägstunnel för persontrafik och väntas färdig 2020. Utredningens parter söker
just nu finansieringsbidrag från EU:s strukturfond
Interreg. En fast HH-förbindelse är prioriterad i Greater Copenhagen and Skåne Committees gemensamma
Trafikcharter som de 79 kommunerna enats om.
* Öresundsmetro
Köpenhamns kommun och Malmö stad utreder
gemensamt en möjlig framtida metroförbindelse
mellan städerna. Restiden beräknas till 20 minuter.
Projektet är inne i en fjärde utredningsetapp och
delfinansieras via EU:s strukturfond Interreg. Även
Öresundsmetron nämns i den regionala Trafikchartern som oberoende av en HH-utbyggnad.
* Europaspåret
Landskrona stad utreder på egen hand en möjlig framtida järnvägsförbindelse från staden till
Nordhavn i Köpenhamn. Restiden beräknas bli 15
22

UNDERSÖKTA ÅTGÄRDER:

* Puttgarden-Lübeck, ny järnväg
* Fehmarnsund Brücke
* Fehmarn Bält-förbindelsen,
* Ny Storstrømsbro
* Ringsted-Fehmarn uppgrad. järnväg
* Ny järnväg København-Ringsted
* Signalbyte järnväg Danmark
* Elektrifiering järnväg Danmark
* Ring Syd, Ny Ellebjerg, nya stationer

minuter mellan städerna.
Malmö-Oslo
* Utbyggnad Malmö-Lund
Järnvägen Arlöv-Flackarp mellan Malmö och Lund
byggs just nu ut från två till fyra spår, dessutom byggs
några stationer på sträckan om och delar av spåren
sänks ner. Syftet är bland annat att öka kapaciteten,
förbättra punktligheten och minska bullerstörningen.
I oktober 2017 togs det första spadtaget. Spåren väntas
vara färdiga 2024 och då beräknas antalet tåg på sträckan kunna öka från 450 till 650 stycken per dygn. Den
resterande delen av sträckan, från Flackarp till ringvägen
i södra Lund, är ännu inte färdigplanerad och beslutad.
* Västkustbanan (Göteborg-Lund)
Västkustbanan byggs ut till dubbelspår och för att
klara hastigheter upp till 250 km/h. Fullt utbyggd beräknas en restid på drygt två timmar mellan Göteborg
och Malmö, med SJ:s snabbtåg tar resan idag runt 2
h och 15 min. Vissa sträckor på Västkustbanan, som
bland annat passagen Ängelholm-Maria, har tidigare
inte varit beslutad och finansierad. I Trafikverkets
förslag till nationell plan för åren 2018–2029 som
lämnades in i höstas finns dock sträckan med. Regeringen väntas fatta beslut om planen i vår.
* Göteborg C, Västlänken
Den kommande järnvägstunneln under centrala
Göteborg, som bl.a. innebär att Göteborgs centralMALMÖ STAD • April 2018

station kan ta emot dubbelt så många tåg, påbörjas
inom kort och väntas stå klar 2026. Projektet ingår
som en del i det Västsvenska paketet.
* Göteborg-Oslo
På järnvägen mellan Göteborg och Oslo är sträckan
mellan Öxnered och Halden enkelspårig. Det innebär
att antalet persontåg begränsas och restiden mellan
städerna är nästan fyra timmar samt att det är trångt för
godstågen. Det konstaterade den gemensamma svensknorska utredningen som gjordes 2016 av Trafikverket
och norska Jernbaneverket. Dubbelspår på hela sträckan
Göteborg-Oslo, med fjärrtåg och tre stopp, plus åtgärder kring Ski samt norr om Göteborg för att minska
konflikten mellan fjärr- och regiontåg skulle kunna ge
en restid på runt tre timmar, visar utredningen.
Inom ramen för det EU-finansierade projektet
8 million city gjordes tekniska utredningar och
beräkningar på ett höghastighetsnät mellan Oslo
och Köpenhamn. Restiden beräknades till 2,5
timmar och skulle således knyta 8 miljoner invånare
närmare varandra.
* Follobanen, Oslo-Ski
Det byggs dubbelspår på Follobanen mellan Oslo
och Ski som beräknas halvera restiden på sträckan
till elva minuter. Sträckan byggs för hastigheter på
250 km/h. Dessutom planeras flera insatser vidare
på Østfoldbanen mot Halden framöver.
* Sverigeförhandlingen, lokalt
Inom ramen för Sverigeförhandlingen tecknades
avtal med bl.a. Malmö, Lund och Helsingborg om
satsningar på kollektivtrafik i städerna. För Malmös
del ingick bland annat Malmöpendeln och åtta

stadsbusslinjer, för Lund spårvägen och för Helsingborg två nya BRT-linjer. De restidsnyttor som
väntas uppnås i städerna 2035 beräknas till 40,65
miljoner kronor i Helsingborg, 33 miljoner kronor i
Lund och 197,31 miljoner kronor i Malmö.
* Höghastighetsjärnväg
Inom ramen för Sverigeförhandlingen beräknades
höghastighetståg i hastigheter på 320 km/h att få en
restid på två timmar Stockholm-Göteborg och två
och en halv timma Stockholm-Malmö. Trafikverkets
förslag till nationell plan för åren 2018–2029 som
lämnades in i höstas innehöll dock en utbyggnad
för hastigheter på 250 km/h som byggs ut i etapper.
Sverigeförhandlingen förordar i sin slutrapport som
presenterades i december en lånefinansierad utbyggnad för den högre hastigheten som kan stå klar 2035.
Stockholm-Oslo
Tågresan mellan Stockholm och Oslo med SJ snabbtåg tar idag cirka fem timmar. Trafikverket har utrett
förutsättningarna för bättre tillgänglighet mellan städerna där slutrapporten presenterades i oktober förra
året. I rapporten studeras åtgärder för att komma ner
till en restid på drygt tre timmar på sträckan.
Nationella transportplaner
* Trafikplan Danmark (2017–2032) – remiss fram
till 26 februari 2018.
* Nationell plan Sverige (2018–2029) – sista remiss
30 november 2017. Beslut väntas under våren 2018.
* Nasjonal transportplan Norge (2018-2029) – lades
fram 5 April 2017.

RESTID TÅG MALMÖ-OSLO
Oslo

FOTO: NEWS ØRESUND

FOTO: NEWS ØRESUND

RESTID TÅG HAMBURG-KÖPENHAMN-MALMÖ

2 h 30 minuter
Höghastighetståg
Malmö-Oslo*

5h
Tåg Malmö-Oslo
med undersökta
åtgärder**

Göteborg

6 h 7 min
Tåg Malmö-Oslo
idag**
Malmö
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* Beräkningar i EU-projektet
8 million city
** Effektiv restid, utan bytesoch eventuell väntestid

UNDERSÖKTA ÅTGÄRDER:

* Fyrspår Malmö-Lund
* Dubbelspår Västkustbanan
* Västlänken, Göteborg C
* Dubbelspår Göteborg-Oslo
* Follobanen, Oslo-Ski
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Miljöeffekter av Fehmarn Bält-förbindelsen

Ekonomisk lönsamhet och nyttor

Fehmarn Bält-förbindelsen påverkar miljön både positivt och negativt. Fler kommer
att överge flyg till förmån för tåg, men samtidigt förväntas många svenska bilresenärer som idag tar sig till Tyskland via färja välja att köra hela vägen genom Danmark
och via Fehmarn Bält-förbindelsen istället. För godstrafiken väntas miljöpåverkan bli
positiv då mer gods kommer att köras via järnvägen istället för med lastbilar. Totalt
sett drabbas Danmark hårdare än Sverige av de negativa miljöeffekterna.

Den kommande förbindelsen över Fehmarn Bält är samhällsekonomiskt lönsam
enligt den samhällsekonomiska beräkningen som har gjorts på uppdrag av danska
Transportministeriet. Beräkningen är baserad på den officiella trafikprognosen, som
inte inkluderar dynamiska effekter. Därmed saknas en väsentlig aspekt av den samhällsmässiga kalkylen.

Antalet nya resande från Sverige som följd av Fehmarn
Bält-förbindelsen är små enligt trafikprogonosen och
har därför inte heller en stor miljömässig påverkan.
Den största miljöpåverkan kommer istället från det
ändrade transportmedelvalet som förbindelsen leder
till, och här finns både en positiv och en negativ effekt.
Ändringen av transportmedelvalet från flyg till tåg för
resor mellan Sverige och Kontinentaleuropa har en
positiv påverkan på miljön. Överflyttningen av bilar
från skånska hamnar – främst Trelleborg sett till antalet
– har en negativ miljöpåverkan. Det sker genom att
bilarna då kör fler kilometer genom att åka igenom
Danmark istället för att stå stilla på en färja, samtidigt
som färjorna enligt trafikprognosen förutspås ha samma antal avgångar som innan Fehmarn Bält-tunneln
och därför har samma miljöpåverkan.
Den samlade effekten som svenska resenärer medför
är med stor sannolikhet därför negativ. Men eftersom
det ändrade transportmedelvalet främst berör dansk,
mark då svenska bilar åker via Öresundsbron och
Fehmarn Bält-tunneln istället för med färja och tar
tåget från Köpenhamn till Tyskland i stället för flyget
från Kastrup kommer de största miljöeffekterna – både
negativa och postiva – främst hamna i Danmark. I
Sverige blir miljöpåverkan mindre genom att man kör
färre kilometer på vägen – till Öresundsbron istället för
till Trelleborg.
För godstransporter blir den samlade effekten på
miljön positiv om man utgår från trafikprognosens resultat. Det är mer skonsamt mot miljön att frakta gods
24

med tåg än med lastbilar och med en fast Fehmarn
Bält-förbindelse förväntas antalet lastbilar minska och
gods på järnväg öka. De marginella externa kostnaderna för att frakta ett ton gods en kilometer med lastbil
är 0,24 danska kronor, mot 0,02 danska kronor för
att frakta ett ton gods en kilometer med ett eldrivet
godståg.
Med Fehmarn Bält-förbindelsen och de danska
anslutningsinvesteringarna ökar kapaciteten genom
Danmark för tågtrafik och möjligheterna att flytta
gods från väg till järnväg förbättras märkbart. Med
både Stora Bält-förbindelsen och Fehmarn Bält-förbindelsen finns dubbel kapacitet för järnvägstransporter
genom Danmark, men över Öresund finns fortfarande
bara en förbindelse.
Det finns stora skillnader i prognoser för det framtida
behovet av godstågstransporter och därmed också för
hur mycket järnvägskapacitet godstågen kommer lägga
beslag på (läs mer i bilagan Trafikprognoser). Det visar
en rapport som en dansk-svensk arbetsgrupp tog fram
om resande och kapaciteten över Öresund i samband
med Sverigeförhandlingen. Trots osäkerheten i bedömmandet av godstågsbehovet i framtiden, konkluderas i
rapporten att kapaciteten på själva Öresundsbron räcker även i framtiden. Kapacitetsproblem kommer enligt
rapporten att uppstå i anslutningarna, där det också
förekommer annan trafik. Enligt rapporten kan det under vissa timmar uppstå behov för tre godskanaler per
timme, vilket ger plats för sju persontåg per riktning
och timme – och med en optimering vid Kastrup – 10
persontåg i timmen. Region Skåne planerar att öka
antalet avgångar med regionaltåg i rusningstid till 10
avgångar från år 2032, vilket betyder att kapacitetsutnyttjandet slår i taket under rusningstiden från år 2032.
Med 10 regionaltåg i timmen får man inte plats med
både höghastighetståg, SJ:s nuvarande linje till Köpenhamn och tre godståg i timmen under rusningstid.
En ny Öresundsförbindelse som en Öresundsmetro
skulle kunna avlasta Öresundsbron sett till lokala och
regionala personresande och ge mer kapacitet till godståg och höghastighetståg.
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Samhällsekonomisk lönsamhet
Det är vanligt att genomföra en samhällsekonomisk nyttoberäkning innan man beslutar om
investeringar i ny infrastruktur. I en samhällsekonomisk nyttoberäkning ingår restidsvinster,
miljöpåverkan, effekt på trafiksäkerheten, trängsel
med mera. Dynamiska effekter såsom effekter på
arbetsmarknaden, varu- och servicemarknaden och
effekter via agglomeration ingår sällan i samhällsekonomiska beräkningar, men har börjat beräknas
för vissa infrastrukturprojekt. Dessa positiva
effekter uppstår för att marknaderna inte karakteriseras av full konkurrens och att den förbättrade
infrastrukturen ökar konkurrensen.
Effekterna på arbetsmarknaden, varu- och servicemarknaden och agglomerationseffekterna har
inte beräknats i någon av de existerande analyserna
för Fehmarn Bält-förbindelsen, med undantag för
effekterna på arbetsutbudet som är inkluderade i
den samhällsekonomiska beräkningen.
Andra typer av nyttor
Ett ökat intresse för sociala hållbarhetsfrågor
inom svensk samhällsplanering och en växande
förväntan på att infrastrukturprojekt ska kunna
beskrivas i sociala termer fick Sverigeförhandlingen att under hösten 2015 begära in så kallade
nyttoberäkningar av social nytta tillsammans med
nyttoberäkningar av bostadsnytta, restidsvinster,
arbetsmarknadsnytta, miljönytta och näringslivsnytta från intressenter. Redovisningen av nyttor
skulle uttryckas i kronor men för de sociala nyttorna godtogs även skriftliga analyser. En analys av
Karin Winter, KTH, visar på stora skillnader i hur
kommuner och regioner har beskrivit de sociala
nyttorna och området är även forskningsmässigt i
en tidig utvecklingsfas.

tidsvinster för användarna (både personresande
och gods) på 39 miljarder danska kronor och en
samlad samhällsekonomisk nytta på 26 miljarder
danska kronor under en period på 50 år. För de
danska resande (och godsoperatörer) värdesätts
restidsvinsterna till 15 av de 39 miljarder danska
kronorna, resten tillfaller utländska resenärer och
godsoperatörer, häribland svenska. Effekterna har
inte delats upp på ytterligare länder.
En stor del av vinsterna för godstransport på
järnväg går till Sverige, eftersom 90 procent av
godstrafiken på järnväg i Danmark beräknas vara
transittransporter till och från Sverige. De samlade
vinsterna för godstågen till och från Sverige blir
600 miljoner danska kronor under en period på
50 år.
Eftersom Fehmarn Bält-förbindelsen skapar mer
trafik på Öresundsbron, får denna också ökad
intjäning som tillfaller både Danmark och Sverige
genom det gemensamma ägandet av Öresunds-förbindelsen. Detta har dock inte redovisats för i den
samhällsekonomiska analysen.
FOTO: NEWS ØRESUND

Trafiken medför konsekvenser när det gäller luftförorening, klimatpåverkan, buller, olyckor, trafikstockningar
och slitage på infrastrukturen. I en samhällsekonomisk
analys beräknas och värdesätts dessa externa kostnader.
I den senaste rapporten om de samhällsekonomiska
effekterna av Fehmarn Bält (Incentive 2015) delas
miljöeffekterna inte upp på länder, men en generell
betraktning utifrån trafikprognosen och de transportekonomiska enhetspriserna som använts till beräkning
av miljöpåverkan pekar mot att Fehmarn Bält-förbindelsen påverkar miljön positivt på svensk mark.

Samhällsekonomisk analys av Fehmarn
Bält-förbindelsen
Den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen ger resMALMÖ STAD • April 2018
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1) Trafiksprånget var lägre och infasningsperioden längre än de ursprungliga trafikprognoserna hade förutspått
2) Nivån för trafiken idag är långt högre
än i de ursprungliga trafikprognoserna
3) Fördelningen av resande mellan tåg
och bil slog fel i trafikprognoserna – det
blev fler tågresenärer än förutsagt

DYNAMISKA EFFEKTER
Hur påverkas företagen?
Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas skapa en rad dynamiska effekter till följd av
kortare restid och större tillgänglighet mellan Danmark och Tyskland. I kapitlet
nedan redovisas dynamiska effekter samt åtta företagsintervjuer med företag vars
verksamhet förväntas påverkas av Fehmarn Bält-förbindelsen.
År 2000 öppnade Öresundsbron för trafik. Även om
Fehmarn Bält-förbindelsen och Öresundsbron har
olika förutsättningar är det värt att ta med sig vissa
lärdomar därifrån. Trafikprognosen för Öresundsbron slog fel på flera olika sätt. För det första var
trafiksprånget lägre och infasningsperioden tog
längre tid än de ursprungliga trafikprognoserna
hade förutspått. Dessutom slog trafikprognosen fel i
fördelningen av resande mellan tåg och bil. Det blev
från start fler tågresenärer än prognosen förutspått.
Och slutligen underskattades potentialen i trafiken
för både tågresenärer och bilar.
2007 passerade det totala antalet fordon på Öresundsbron den ursprungliga trafikprognosen, och
sedan dess har antalet fordon ökat med totalt 12
procent. Det totala antalet tågresenärer över Öresundsbron är idag långt över Stora Bält-bron. 2016
reste (enligt Danmarks Statistik) 11,4 miljoner
personer med tåg över Öresund. Det är 43 procent
fler än på Stora Bält-bron, som hade 8 miljoner
tågresenärer. Samtidigt har antalet tågresenärer över
Öresundsbron ökat med 45 procent de senaste tio
åren (2006 – 2016) medan antalet tågresenärer över
Stora Bält-bron endast har ökat med en procent.
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Det som de ursprungliga trafikprognoserna för
Öresundsbron inte fångade upp i tillräcklig omfattning var de dynamiska effekterna som uppstod i
kölvattnet av öppnandet av den fasta förbindelsen.
Ett stort infrastrukturprojekt ger inte bara upphov
till en beteendeförändring hos de resande. Marknadskrafterna spelar också stor roll för potentialen likaväl
som för företagsbeslut om lokalisering av kontor eller
produktion. Till sist spelar politisk handlingskraft om
till exempel utveckling av en helt ny stadsdel (som
Hyllie) också stor roll för hur de dynamiska effekterna manifesterar sig och för hur stora de blir. Allt detta
är såklart svårt att fånga i en trafikprognos, men de
är inte desto mindre viktiga för att få en samlad bild
av potentialen av ett nytt stort infrastrukturprojekt.
Det är orsaken till att vi har gått igenom tidigare
genomförda studier av dynamiska effekter av Fehmarn Bält-förbindelsen och också genomfört nya
intervjuer med företagsledare och andra relevanta
aktörer.
En fast förbindelse som knyter Danmark och Tyskland närmare varandra ger ökad tillgänglighet vilket i
sin tur förväntas innebära en rad dynamiska effekter.
MALMÖ STAD • April 2018

Nya affärsmöjligheter uppstår, men inget kommer av
sig självt. Som det framgår i case-intervjuerna i denna
rapport framhäver näringslivet att det är viktigt att
agera för att nyttja affärsmöjligheterna som den fasta
förbindelsen öppnar upp för.
Samtidigt har det inte varit helt enkelt att få
företag att ställa upp och ge sin syn på möjligheterna eftersom det inte är helt klart vad den fasta förbindelsen kommer att innebära ännu. Dessutom är
det inte självklart att transportföretagen kommer att
utnyttja den nya förbindelsen. Priset är avgörande.
Till exempel har ett tiotal tyska företag med affärsförbindelser till Sverige eller Danmark kontaktats för intervjuer. Bland dem som valde att inte
medverka var ett verkstadsföretag samt flera företag
i livsmedelsbranschen och transportsektorn.
Flera av dem uppgav att Fehmarn Bält-förbindelsen var intressant men att det ännu var för tidigt
att börja planera för projektet. ”Än så länge är
detta inget som vi prioriterar”, förklarade en företagsledare. Andra betonade att prisfrågan kommer
att vara avgörande och risken är att transporterna
blir för dyra, trodde en av de tillfrågade.
Det har gjorts ett antal analyser av de möjliga
dynamiska effekterna av en fast förbindelse mellan
Danmark och Tyskland. Tre studier som gjorts på
uppdrag av Femern A/S belyser möjligheterna för
MALMÖ STAD • April 2018

Nordtyskland, Östdanmark och Sydsverige. ”Den
faste Femern Bælt-forbindelse - Regionale udviklingsperspektiver” utkom 2011. 2015 kom en
mindre uppföljning skriven av professor emeritus
Christian Wichmann Matthiessen. En analys från
Andresen Analys, TDL och Econima ”Fast forbindelse Femern Bælt - Effekterne for erhvervslivet”
(2014) belyste effekterna av den fasta förbindelsen
för näringslivet på bakgrund av en rad intervjuer
med företagsrepresentanter. Dessutom gjordes på
uppdrag av STRING-samarbetet en turismanalys
(”Building Tourims Stakeholder analysis”, 2012).
Nedan sammanfattas de dynamiska effekterna utifrån de ovanstående analyserna och de intervjuer
som har genomförts till denna analys.
Logistik
Kortare transporttid och större kapacitet
för godståg
Järnvägskapaciteten fördubblas genom Danmark
med en fast Fehmarn Bält-förbindelse vilket ger
stabilare transport via järnvägen. Samtidigt sparar
tågen genom Danmark 160 kilometer jämfört med
vägen via Fyn och Jylland. Sverige kommer att märka
av effekten av denna förbättring. Transitgodstrafiken
mellan Sverige och kontinenten utgör 72 procent
av godstågstrafiken i Danmark enligt siffror från
Danmarks Statistik.
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Mer flexibilitet för logistikföretag
Allt fler produktionsföretag har relativt få lagervaror och efterfrågor ”just in time”-leverans vilket
blir möjligt till ett större område med den fasta
förbindelsen. I intervjun med DSV Road i Sverige
säger vd Magnus Malmqvist (sida 46) att Fehmarn
Bält-förbindelsen skapar möjligheter för expresstransporter där det är viktigt med flexibilitet,
men att det i övrigt är priset som är avgörande för
konkurrensen med transport via långfärjorna.
Handel
Nya exportmarknader för tidskänsliga varor
De skånska företagen kommer att kunna nå nya exportmarknader för tidskänsliga varor och varor med
kort hållbarhet (se till exempel Pågen sida 60).
Ökad tjänstehandel mellan Danmark/Sverige och Tyskland
Tjänsteexporten, i form av exempelvis konsulttjänster och marknadsföringstjänster, som är
beroende av affärsresor kan få ett lyft med en fast
förbindelse och minskad restid till Nordtyskland.
SJ uppger att de planerar att satsa mer på sträckan
Malmö-Hamburg (se intervju sidan 50).
Fler affärsresor
Kundmöten och affärsresor blir enklare med snabb
och frekvent tågförbindelse. Till exempel framhäver intervjupersonerna på XFEL och ESS att
det blir lättare att samarbeta, liksom Orkla Foods
Sverige som tror att det blir enklare att visa upp
fabriker och huvudkontor för tyska kunder.
Agglomeration
Ökad attraktivitet för företagsetableringar
Attraktiviteten för företag att etablera sig längs axeln
Hamburg-Köpenhamn/Malmö-Lund blir större
eftersom restiden minskar (agglomerationseffekter).
Enligt Bernd Jorkisch, vd på Jorkisch, kan man redan
se ökade investeringar utmed de centrala transportlederna i norra Tyskland (se intervju sidan 56).
Omlokalisering av produktion och effektivisering av distribution
Med en större kapacitet och kortare restid över
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Fehmarn Bält kan företag effektivisera sin produktion och distribution, men också sina huvudkontorsfunktioner. Där finns redan idag en tendens att
företag etablerar ett nordeuropeiskt huvudkontor
och inte bara ett nordiskt huvudkontor, enligt
rapporten ”Global companies with offices in the
Nordic region” från Øresundsinstituttet och Stockholm Business Region (2016).
Köpenhamns flygplats får större
upptagningsområde
Med Fehmarn-förbindelsen kommer flygplatsen få
ett utökat upptagningsområde. Fler kommer att nå
flygplatsen på kortare tid, både från Lolland-Falster
och södra Själland, men också från norra Tyskland.
Hamburgs flygplats har främst rutter till europeiska destinationer. Om man från norra Tyskland
ska resa interkontinentalt idag måste man oftast
resa via antingen Berlin, Frankfurt eller Kastrup.
Kastrup flygplats stärker sin konkurrenskraft i norra
Tyskland gentemot flygplatserna i både Berlin och
Frankfurt. Det kan i sin tur innebära ett större
utbud av flyglinjer från Kastrup vilket även gynnar
skånska företag och invånare enligt en tidigare intervjustudie. Det ger samtidigt bättre förutsättningar
för att attrahera internationella etableringar till
regionen, eftersom den internationella tillgängligheten har stor betydelse när ett företag bestämmer var
de ska etablera sig.
Vetenskapskorridor
Med forskningsanläggningarna XFEL och Desy i
Hamburg, Max IV i Lund och kommande ESS i Lund
och Köpenhamn blir hela korridoren från Hamburg
till Skåne relevant för avancerad forskning. Redan idag
finns det starka kontakter mellan forskningsanläggningarna. Enligt intervjun med Robert Feidenhans’l
från XFEL och Pia Kinult på ESS kommer en fast
förbindelse vid Fehmarn Bält underlätta och förbättra
denna samverkan och även stärka den med relevanta
forskningsintensiva företag. (se sidan 60-63).
Turism
Potential för turismen att öka
Tyskland är den största utländska marknaden för Skånes besöksnäring. Med Fehmarn Bält-förbindelsen
kommer fler tyskar att kunna åka längre på samma
restid som tidigare, vilket kan göra det mer attraktivt
att ta en kort semester i Skåne. På samma sätt når
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de nordtyska turistanläggningarna också en större
marknad i Sydsverige (se intervju med Weissenhauser
Strand sida 58). Camilla Ahlberg lyfter i intervjun
på sida 44 fram att det är viktigt för turistaktörerna
i Malmö att skapa fler ”reasons to go”, att det krävs
ett större arbete med att marknadsföra destinationen
och att skapa fler upplevelser och besöksmål för att
realisera potentialen. Konkurrensen från Stockholm
och Köpenhamn är hård och de utländska besökarna
ska uppmärksammas på att Malmö bara är en tågtur
på drygt en halvtimme från Köpenhamn.
Svenska turistföretag är särskilt optimistiska kring potentialen
I rapporten ”Building Tourism Stakeholder analysis”
(2012) ser man att det är flest svenska respondenter
som ser potential för tillväxt på grund av den fasta
förbindelsen. 57 procent av svenskarna trodde att
den fasta förbindelsen kommer att medföra mycket
större marknadspotential för deras organisation och
33 procent att det var något större potential. Bland
danskarna och tyskarna var det något färre som
trodde på ökad potential.
Potentiella negativa effekter
Förväntningar om resandeminskning på
färjorna från Trelleborg och Malmö
En del resande till och från Sverige vill resa via
Fehmarn Bält-förbindelsen istället för att använda
färjor enligt trafikprognosen. I Skåne är det främst
färjorna från Trelleborg och Malmö som kan bli

påverkade. Enligt trafikprognosen kommer drygt
en miljon resande om året från färjerutter från
Sverige, Norge och Finland till Kontinentaleuropa
istället välja den nya förbindelsen. De rutter som
är närmast, det vill säga i Skåne, kommer givetvis
förlora mer på detta än de mer avlägsna rutterna
från Finland, Norge och övriga delen av Sverige.
Det är dock viktigt att komma ihåg att trafikprognosen inte har inräknat dynamiska effekter, vilket
kan komma att förändra bilden avsevärt.
Enligt trafikprognosen är det främst personresande som flyttas över medan antalet lastbilar från Trelleborg, Malmö och Ystad endast kommer att minska
med tre procent som följd av Fehmarn Bält-förbindelsen. Denna bild passar bra ihop med intervjun
med DSV, vars vd Magnus Malmqvist säger att det är
en bättre prisbild att använda färjorna från Trelleborg
än vägen genom Danmark, som dessutom medför att
lastbilarna ska köra 200 km längre.
Sydsjälland och Falster ger Malmö ökad
konkurrens om nya danska invånare
Med utbyggnaderna av de danska landanslutningarna blir restiden från de södra delarna av Själland
och Falster väsentligt kortare. Restiden från
Nykøbing F. till Köpenhamn blir 57 minuter och
ger ökade möjligheter för att bo där och pendla
till jobbet i Köpenhamn. Det stärker Sydsjälland
och Falster i konkurrensen med Skåne och särskilt
Malmö om att attrahera invånare från Köpenhamn
med omnejd.

FAKTA: SVERIGES EXPORT OCH IMPORT
Sveriges största exportländer

Sveriges största importländer

Skånes export till Tyskland

Miljarder SEK (andel av total
varuexport 2016)

Miljarder SEK (andel av total
varuexport 2016)

Miljarder SEK (andel av total
varuexport 2015)

Tyskland 126 (10,5 procent)
Norge 124 (10,4 procent)
USA 87 (7,3 procent)
Danmark 83 (7,0 procent)
Finland 81 (6,8 procent)

Tyskland 227 (18,8 procent)
Nederländerna 100 (8,6 procent)
Norge 99 (8,3 procent)
Danmark 92 (7,6 procent)
Storbritannien* 62 (5,2 procent)
* Inkl. Nordirland

12,2 miljarder (12,2 procent)

MALMÖ STAD • April 2018

Källa: SCB, Region Skåne
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BEFOLKNING I DE NORDEUROPEISKA
STÄDERNA
Oslo
673.000

Stockholm
950.000

Göteborg
564.000
Malmö
334.000
Köpenhamn
775.000

Hamburg
1.810.000

FOKUS

Med närmare 4 miljoner invånare i de fyra
storstäderna Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Hamburg tillsammans finns
en större potential för höghastighetståg
på sträckan Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Hamburg än på de två sträckorna
Stockholm-Göteborg och Stockholm-Oslo.

Sveriges största exportmarknad är Tyskland – dit svenska varor och tjänster exporterades för 126 miljarder kronor under 2016. Transittrafiken på järnväg mellan Skandinavien och Tyskland utgör i dagsläget 70 procent av Danmarks godstrafik mätt i antal ton.
Där kommer det bli effekter av en fast Fehmarn Bält-förbindelse då restiden minskar
och flexibiliteten ökar.

Tyskland är Sverige största exportmarknad

Tyskland är Sveriges största exportmarknad med
en export för 126 miljarder svenska kronor 2016.
Därutöver är det andra europeiska länder samt
USA och Kina som Sverige exporterar mest till.
Största delen av Sveriges import och export går
via hamnarna (runt 90 procent enligt Sveriges
hamnar). Den delen av varor och tjänster som
exporteras till Tyskland och vidare till kontinenten via Danmark – antingen med godståg eller
lastbil – är alltså relativt liten. Ändå utgör idag
transittrafiken på järnväg mellan Skandinavien
och Tyskland cirka 70 procent av godstågstrafiken i Danmark. Den delen kommer att märka av
effekter av en fast förbindelse eftersom restiden
minskar och flexibiliteten ökar.

Från Malmö nås med en restid på tre
timmar med kollektivtrafik både Hamburg
i syd och Stockholm i norr, och samtidigt
växer upptagningsområdet för Köpenhamns
flygplats och ger passagerarunderlag
för att attrahera fler internationella och
interkontinentala rutter till flygplatsen. Det
stärker samtidigt Malmö, Köpenhamn och
närliggande städer i konkurrensen om att
locka utländska företag och talanger.

FOTO: NEWS ØRESUND

Siffrorna för Köpenhamn avser København by som är summan av de
fyra kommunerna Köpenhamn, Frederiksberg, Tårnby och Dragør.
I Københavns omegn bor ytterligare 546 000 och i Stor-Malmö bor
ytterligare 385 000 utöver de 334 000 i Malmö kommun.
Källa: Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån och Statistisk
Sentralbyrå
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hamn-Malmö-Skåne öka då avståndet minskar.
70 procent av Sveriges export är i form av varor
och resten är tjänster, enligt SCB:s siffror för
2016. Den största delen av varorna är verkstadsvaror, till exempel fordon och maskiner, samt
papper, läkemedel och IKT-produkter. Tyskland
är dessutom det land som Sverige importerar
mest ifrån. 2016 importerade Sverige för 227
miljarder kronor från Tyskland vilket är markant
högre än nummer två på listan, Holland, där
importen var 100 miljarder. Andelsmässigt står
importen från Tyskland för 18,8 procent.

Med en fast förbindelse mellan Danmark och
Tyskland sparas tid för transport både vad gäller
lastbil och godståg. Sträckan Malmö-Hamburg
kommer med den fasta förbindelsen att minska
restiden med bil med omkring en timma och
restiden med tåg med lite mer än två timmar.

Skåne har en lägre varuexport än Stockholm
och västra Sverige. 2015 exporterades för 12,2
miljarder kronor från Skåne till Tyskland. Livsmedelsproduktionen, som är stor i regionen, har
främst en inhemsk marknad, men det finns fler
livsmedelsföretag som även exporterar till utlandet, bland annat Orkla och Oatly ¬– som båda har
huvudkontor i Malmö.

Fehmarn Bält-förbindelsen beräknas fördubbla
järnvägskapaciteten genom Danmark och korta
vägen till Tyskland med 160 kilometer jämfört
med att köra över Fyn och Jylland. Det kommer
medföra en stabilare transport på järnväg och
kan därför bli ett alternativ för fler transporter.
Som tidigare nämnts utgör transitgodstrafiken
mellan Tyskland och Sverige den största delen
av godstågstrafiken i Danmark, men samlat sett
utgör trafiken över Fehmarn Bält med färja idag
13 procent av trafiken som korsar den dansk-tyska gränsen.

Det är inte möjligt att få fram statistik för tjänsteexporten på regional nivå. Denna är växande
i hela landet och ökar mer än varutransporten.
Från 2007 till 2015 ökade den med 67 procent.
2016 exporterades mest i kategorin övriga
affärstjänster, tele, data- och informationstjänster samt resor. Resor består huvudsakligen
av resevaluta, alltså att utländska turister och
företag spenderar pengar i Sverige och 2016 var
denna export 103 miljarder. Tyskland står för 6,7
procent av Sveriges tjänsteexport och 7,7 procent
av tjänsteimporten.

Generellt förväntas företagens intresse för
att etablera sig längs axeln Hamburg-Köpen-

Källa: SCB, Trelleborgs hamn, Skåne - facts and key trends 2017
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BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET POSITIVT FÖR
TURISMEN – MEN MALMÖ MÅSTE SKAPA
FLER ”REASONS TO GO”
Runt 75 procent av gästerna på Malmös största hotell Clarion Hotel & Congress
Malmö Live är svenskar. Resten kommer främst från Danmark och Norge, men
även från andra europeiska länder. Hotellet vill gärna locka till sig fler internationella gäster, men marknadschefen Camilla Ahlberg tror att det kräver ett
större arbete med att marknadsföra destinationen och skapa fler anledningar
för turister att komma dit.
– Jag tror absolut att det är positivt för regionen med en fast förbindelse mellan Danmark
och Tyskland. Det knyter Malmö ännu närmare
Europa, men det måste finnas en ”reason to go”,
konstaterar Camilla Ahlberg, marketing manager
på Clarion Hotel & Congress Malmö Live.
Hotellet är Malmös största med 444 rum, 23 möteslokaler och en stor kongressal med plats för 1 500
deltagare. Som ett Clarion hotell är huvudmålgruppen affärsgäster. Redan 2012, tre år innan hotellet
öppnade, började Nordic Choice att sälja södra Sverige internationellt på mässor och liknande. De vill
32

gärna komma närmare den europeiska marknaden,
men än så länge står de utländska gästerna för cirka
en fjärdedel av hotellets samlade gästnätter. Som när
det gäller turister i Malmö generellt.
– Vi har ett önskemål om att bli mer internationella. Men det är mest svenska turister som
besöker Malmö och då är det den marknaden som
vi främst riktar oss till nu, säger Camilla Ahlberg.
Hon pekar på att det inte finns några internationella hotellkedjor i Malmö och få stora besöksmål
som i sig självt kan attrahera turister.
– I Malmö måste vi kunna erbjuda något mer
MALMÖ STAD • April 2018

än att bara uppleva staden, säger Camilla Ahlberg.
Clarion Malmö Live har deltagit i olika marknadsföringskampanjer mot Tyskland. Men att rikta sig
till en ny marknad kräver mycket resurser.
– Det kräver mycket att gå in på en ny marknad. Vi måste reda ut vad tyskarna vill ha och vilka
kanaler som är bäst att använda.
– Vi måste börja med att marknadsföra destinationen. Att skapa en ”reason to go”. Har man
vunnit det blir det lättare för oss att lägga resurser
på att djupdyka i tyska marknaden, förklarar Camilla Ahlberg.

från Hamburg till Malmö kortas med lite mer än
två timmar vilket hon också ser möjligheter med.
– Det har blivit mer trendigt att åka tåg i Europa
och det är framförallt amerikanerna, men de skippar
oftast Skandinavien. Det kanske vore lättare att
attrahera dem när vi knyts närmare Tyskland. Då är
vi ju lika nära Hamburg som Göteborg!

Med en stor kongressal är det givetvis också en
hel del kongressgäster som kommer till hotellet.
Men även här har det hittills främst varit svenska
kongresser på hotellet.
– Vi märker att vi konkurrerar
väldigt mycket med Stockholm
”Vi måste reda ut
och även Köpenhamn. Vi försöker
Enligt siffror från Visit
att få folk att förstå att de bara
Sweden utgör Sveriges andel vad tyskarna vill
av tyskarnas utländska
ha och vilka kana kan ta tåget från Köpenhamn till
Men folk har inte riktigt
övernattningar endast 0,2
ler som är bäst att Malmö.
hängt med på den. Vi får näsprocent.
använda.”
tan höra det varje vecka att folk
– När vi började bearbeta
är överraskade över att de inte
de tyska researrangörerna,
behöver flyga till Stockholm för att komma till oss.
eftersom södra Sverige var helt osynligt i arrangOch nu har bron ändå varit öppen sedan 2000,
örernas produktutbud, så vände trenden till ett
konstaterar Camilla Ahlberg.
ökat hotellboende. Det är generellt den typen av
boende tyskarna föredrar när de är på semester.
Innan detta arbete startade hade både Sverige och
Danmark fokuserat på att marknadsföra stugor
och camping för att attrahera den tyska besökaren,
FAKTA:
säger Lena Andersson, ansvarig för ”travel trade”
CLARION HOTEL & KONGRESS MALMÖ LIVE
på Tourism in Skåne.
Idag används cirka 100 olika säljkanaler i Tyskland
för att marknadsföra svenska och skånska produkter. Antalet tyska gästnätter i Skåne har ökat med
27 procent från 2011 till 2017. Bilden ser likadan
ut i Malmö. 2017 var det 346 545 tyska gästnätter
i Skåne, enligt siffror från SCB/Tillväxtverket och
Tourism in Skåne. Största delen bor på hotell och
camping. Andelen som övernattar på hotell är cirka 36 procent och har ökat med 34 procent under
perioden 2011–2017. Campingövernattningarna
står för en lika stor andel och har ökat med 48
procent under samma period.

Clarion Hotel & Congress Malmö Live är en del
av Nordic Choice hotellkedjan som ägs av norska
koncernen Strawberry. Hotellet öppnade 2015 och
är Malmös största med 444 rum, 23 möteslokaler och en stor kongressal med plats för 1500
personer. Intill hotellet ligger även en konsertsal,
Malmö Live Konserthus, som drivs av ett helägt
dotterbolag till Malmö stad.
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Clarion Hotel & Congress Malmö Live riktar sig
förutom till business-segmentet även till gruppen
30–45-åriga köpstarka fritidsresenärer. De flesta
gästerna kommer med flyg, men på sommaren
kommer det fler i bil där Malmö blir ett stopp på
väg vidare upp i Sverige. Med en fast förbindelse
blir det lättare och snabbare att ta sig från kontinenten till Sverige via Danmark vilket Camilla Ahlberg
tror kommer att leda till fler tyska gäster. Tågresan
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2017-2021
– Skapa fler resmöjligheter med uppgraderade,
nya, större X2000 som optimeras för kurvig bana.
– Alla X2000 utrustas för att kunna trafikera
Danmark.
2021-2035
– Utöka antalet avgångar genom att lägga till helt
nya snabbtåg.
– Nya snabbtåg för 250 km/h för att maximera
nyttan av nya förbättrade bandelar.
– Fler avgångar till/från Köpenhamn.
2035 –>
– Höghastighetståg Stockholm-Malmö
– Snabbtåg Malmö-Hamburg?

”När det gäller trafik vi
dare till Hamburg så finns
det självklart med som en
möjlighet i vår plan.”

SJ SER MALMÖ/KÖPENHAMN SOM
FRAMTIDA NAV FÖR TÅGRESOR MELLAN
SKANDINAVIEN OCH KONTINENTEN
Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar för effektivare tågresor mot kontinenten. SJ ser
Köpenhamn och Malmö som ett framtida nav för trafiken mellan Skandinavien och övriga Europa. Alla X2000 tåg och de nya snabbtågen för 250 kilometers hastighet kommer i framtiden vara utrustade för att trafikera Danmark. Det uppger Petter Essén,
affärschef för SJ:s trafik från Stockholm och Göteborg mot Malmö/Köpenhamn.

– Vi satsar kraftigt redan i närtid med en 50 procentig utökning av antalet platser mellan Malmö/
Köpenhamn och Stockholm. Sedan växer vi vidare
med nya, stora snabbtåg för 250 km/h och sedan
höghastighetståg, säger Petter Essén.
Han visar en kartbild där det tydligt syns hur mycket
större Hamburg och Köpenhamn är som destinationer jämfört med Malmö, Göteborg eller Oslo.
–Förutom Fehmarn Bält så finns ju också ett
antal förbättringar av infrastrukturen mellan Malmö-Stockholm i den nationella planen och som
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möjliggör tydliga restidsförkortningar. Vi ser det i
ett antal steg med Ostlänken, Malmö-Hässleholm
samt punktvisa förbättringar mellan Hässleholm
och Linköping.
Vid organisationen Stambanans årsmöte i Hässleholm den 27 oktober berättade SJ:s vd Crister
Fritzson om hur företaget investerar 9 miljarder
kronor i nya och upprustade tåg. Bland annat ska
ca 30 snabbtåg för 250 km/h upphandlas.
Han sammanfattade SJ:s framtidsplanering så här:
MALMÖ STAD • April 2018

Under Almedalsveckan i Visby förra sommaren
berättade Crister Fritzson hur SJ siktar på att
kunna köra sina nya snabbtåg i upp till 250 km/h
på sträckan Göteborg-Malmö. Inför Skånetrafikens
upphandling av nya kapacitetsstarka Öresundståg
har SJ informerat om att de ser en möjlighet att
köra de nya snabbtågen i timmestrafik från Göteborg med Köpenhamn som slutstation året runt.
Tillsammans med Trafikverket undersöker SJ även
möjligheten att utnyttja de nya snabbtågen på
Västkustbanan till toppfarten 250 km/h på delar
av sträckan nu när trafikplanen omfattar dubbelspår på hela sträckan Göteborg-Malmö. Samtidigt
kommer kapaciteten och hastigheten att öka på
delar av sträckan från Oslo och söderut.

plan. Vi hoppas självklart att kunna genomföra
en sådan expansion och har bland annat tillsatt
en ny tjänst i koncernledningen – en direktör för
internationella affärer.
Till Sydsvenskan har SJ:s vd Crister Fritzson
tidigare beskrivit sin framtidsvision som ”en dröm
är att Malmö på sikt hamnar tre timmar från
Stockholm, två timmar från Göteborg och två-tre
timmar från Hamburg när även Fehmarn Bält-förbindelsen står klar. Det gör Öresundsregionen
högintressant för oss på SJ”.

FAKTA: SJ
SJ är en statliga tågoperatör med fokus på persontransporter. Verksamheten grundades 1856
och sedan 2001 är SJ ett aktiebolag som är
helägt av svenska staten. SJ har cirka 4 500 anställd och har omkring 47,5 miljoner resenärer
varje år. Företaget omsatte 7,8 miljarder kronor
under 2017 och redovisade ett rörelseresultat
på 666 miljoner kronor.
Företaget har dagligen omkring 1 200 avgångar
från 284 stationer. SJ trafikerar de tre nordiska
huvudstäderna Stockholm, Oslo och Köpenhamn.
Den egna tågtrafiken domineras av längre resor
med snabb- och nattågstrafik samt av regional
trafik mellan större städer i Sverige. Dessutom
driver SJ upphandlad tågtrafik åt regionala aktörer, t.ex. genom dotterbolaget SJ Götalandståg
som kör pendel- och regionaltåg i Västsverige.
SJ har tidigare drivit pendeltågstrafiken i Stockholms län och i tidigare upphandlingar även visat
intresse för att driva den regionala tågtrafiken i
Skåne och Öresundsregionen.

Sammantaget innebär detta att SJ planerar för
ökad trafik och ökad hastighet såväl på sträckan
Stockholm – Malmö/Köpenhamn som sträckan
Göteborg – Malmö/Köpenhamn.
– Totalt sett så gör det här att resmöjligheterna
till och från Malmö/Köpenhamn är väldigt starka.
Med regionens nuvarande resande, bland annat
2,2 miljoner flygresor från Kastrup och Sturup till
och från Stockholm, och regionens starka tillväxt
så är Öresundsregionen självklart högt upp i alla
våra planer, säger Petter Essén.
– När det gäller trafik vidare till Hamburg så
finns det självklart med som en möjlighet i vår
MALMÖ STAD • April 2018
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butik med företagets egna produkter finns i anslutning till kontoret och bakom fönsterrutan till det stora köket syns en av de sex kockarna som jobbar där.
– Anledningen till att vi flyttade hit var att vi har
Det finns dock utmaningar med att etablera sig på
integrerat Abba Seafood, Frödinge
den tyska marknaden, likväl som
och Procordia till ett bolag, som
i Frankrike och Storbritannien,
”Tyskland är så
då blev Orkla Foods Sverige. Och
där det finns stora dagligvanära och det är
då var vårt huvudkontor för litet
rukedjor som har starka egna
en tio gånger
i Eslöv.
märkesvaror (EMV).
– Tyskland är så nära och det är en tio gångar
större marknad än Sverige, säger Mats Martinsson.

större marknad

Kaviar, sill, prinsesstårtor, potatismos och vegansk mat. Det är några av de varor som
Orkla Foods Sverige exporterar till Tyskland, som är den största exportmarknaden
för den svenska livsmedelsproducenten. Planen är att växa ytterligare i Tyskland och
koncernen Orkla har nyligen öppnat ett gemensamt försäljningskontor i Hamburg.
– Tyskland är viktigt för oss. Vi tror att vi kan
växa där, inte minst med vårt veganska varumärke
Anamma. Den veganska trenden är mycket tydlig
i hela västvärlden. Folk vill äta mer plantbaserat
och mindre kött, säger Mats Martinsson, Business
Manager på Orkla Foods Sverige.
Orkla Foods Sverige producerar en lång rad
olika dagligvaror; frysta, kylda och kolonialvaror.
Mycket av det produceras av svenska råvaror och
största delen säljs till svenska kunder, men flera av
produkterna exporteras också.
– Exporten idag är relativ blygsam. Ungefär fem
procent av vår omsättning gäller export. Det har ökat
lite sakta under flera år. Nu gör Orkla en gemensam
satsning på export eftersom vi ser att det finns potential att växa på exportsidan, berättar Mats Martinsson.
36
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LIVSMEDELSPRODUCENT MED SIKTE PÅ
TYSKLAND

– Malmö var ett självklart
De flesta av Orkla Foods Sveän Sverige”
val. Många av våra medarbetare
riges kunder hämtar själva sina
som jobbade på kontoret bor i
varor hos några av bolagets nio
Malmö. Det nära centralstationen och det är bra
produktionsanläggningar och använder därmed
pendlingsmöjligheter, säger Mats Martinsson.
egna transportlösningar. När det gäller export
levererar Orkla Foods Sverige till Helsingborgs
hamn där det transporteras vidare till kunden
med båt eller lastbil. En fast förbindelse mellan
FAKTA: ORKLA FOODS SVERIGE
Danmark och Tyskland gör på så sätt inte någon
större skillnad för Orkla Foods Sveriges export.
Bolag under norska koncernen Orkla som produ– Varuförsäljningsmässigt tror jag inte en fast
cerar livsmedel. Inom koncernen finns dessutom
förbindelse kommer innebära så stor skillnad för oss.
bolagen Orkla Confectionery & Snacks, Orkla
Men däremot mentalt tror jag att tillgängligheten
Care och Orkla Food Ingrediens. Orkla Foods har
kan påverka. Att det blir lättare att åka till Hamnio produktionsanläggningar i Sverige, bland
burg, och det över dagen. Tillgängligheten ökar och
annat i Eslöv, Tollarp och Simrishamn. Huvudkontoret ligger i Malmö sedan två år tillbaka och runt
det kommer till exempel bli lättare för oss att ta hit
250 anställda jobbar där. Totalt i bolaget finns runt
kunder. Det är ju alltid intressant för våra kunder att
1 500 anställda och omsättningen är runt 5 miljarkomma hit och se huvudkontoret och kanske fram
der per år. Orkla Foods har 25 olika varumärken,
för allt våra fabriker, säger Mats Martinsson.
däribland finns Abba, Felix, Bob och Frödinge.
Orkla Foods Sveriges huvudkontor ligger i Västra
Hamnen i Malmö sedan två år. En restaurang med

Och det är Tyskland som är den viktigaste exportmarknaden.
– Tar man Tyskland är det kaviar och sill under
Abba-varumärket. Det är Frödinges frysta tårtor
och det är Anamma, våra veganska produkter. Och
sedan är det till storkökscentern runt 2 000 ton
potatismos, berättar Mats Martinsson och tillägger:
– Det är skånsk potatis som vi gör till pulver på
vår fabrik i Eslöv.
Orkla har nyligen etablerat ett försäljningskontor- och
bolag i Hamburg med en anställd vd och key account
manager som ska jobba för att öka försäljningen av
Orklas alla produkter. Planen är att så småningom
anställa fler. En hemsida håller på att byggas upp och
närvaron i sociala medier i Tyskland ska även ökas. Att
satsa på tyska marknaden känns som ett naturligt steg.
MALMÖ STAD • April 2018

Några av Orklas
produkter visas upp
i entrén på huvudkontoret i Malmö.
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NORDISKT FOKUS HOS BOOZT FASHION
Öresundsbron är viktigare för det expansiva e-handelsföretaget Boozt Fashion än den kommande Fehmarn Bält-tunneln. Vd Hermann Haraldsson tror
inte den förkortade restiden till Tyskland kommer att påverka företaget mer
än marginellt. Företagets kunder finns främst i Norden och då är varulagrets
placering i Ängelholm viktigare. Företagets tyska konkurrent Zalando resonerar
likandant och har byggt ett nordiskt varulager i Brunna utanför Stockholm. Att
serva de allt otåligare e-handelskunderna från Tyskland anses ta för lång tid.
– Rent principiellt är det fantastiskt att få en fast
förbindelse mellan Danmark och Tyskland och
därmed skapa en större region. Men det är svårt att
säga hur det kommer att påverka oss som företag,
vi är inte begränsade av en fast förbindelse, säger
Hermann Haraldsson.
Boozt Fashion är ett expansivt e-handelsföretag med
fokus på den nordiska marknaden och med huvudkontor i Malmös stadsdel Hyllie. I Ängelholm finns
bolagets automatiserade lager. Sedan 2017 är Boozt
Fashion börsnoterat på Nasdaq i Stockholm.
Varulagrets placering i Ängelholm är noga genomtänkt. Därifrån kan företaget leverera varor till 3,5
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miljoner människor i Greater Copenhagen och
upp till Göteborg på samma dag.
– På ytterligare en dag kan vi nå kunder i hela
Danmark och upp i Sverige och till Oslo. Rent
logistiskt ligger Ängelholm helt fantastiskt och
kommunen har varit oerhört bra att samarbeta
med, säger Hermann Haraldsson.
Tillväxten har varit kraftig de senaste åren. Företaget ska i början av nästa år flytta till ett nytt större
kontor i Hyllie med plats till mer än 400 anställda.
Det blir bolagets sjätte kontor sedan starten 2007.
Idag har Boozt Fashion 240 anställda och Hermann Haraldsson tror att personalstyrkan har växt
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det fler än 30 nationaliteter bland Boozt Fashions
omkring 240 anställda och det har blivit en styrka
för e-handelsföretaget.
”Öresundsbron fyl
– Jag tycker det är fantastiskt.
Vi har var varken en dansk
ler en oerhört stor
eller svensk kultur utan en helt
roll. Det som är
egen företagskultur. Vårt största
problem är att vi har många anintressant är att
ställda som kommer från länder
den ger tillgång till utanför EU som vill jobba hos
talanger från såväl oss men bo i Köpenhamn, men
kan de inte enligt den danska
södra Sverige som det
lagstiftningen.

till omkring 300 personer när det blir tid att flytta
in i de nya lokalerna.

Hermann Haraldsson
personifierar Boozt Fashions
nordiska fokus. Han är född
på Island, bosatt i Köpenhamn och jobbar i Malmö.
Men det innebär inte att han
ser på Norden som om det
vore ett land.
– Det är fem olika länder
med stolta folk som älskar
sina hemländer. Samtidigt
från Själland.”
har vi en nordisk gemenskap.
Det är mycket som förenar oss och därför är det
lätt för oss att agera nordiskt.
Man kan också kalla Boozt Fashion för ett Öresundsföretag. Hela företagsledningen bor i eller
omkring Köpenhamn och pendlar över Öresundsbron till huvudkontoret i Hyllie med utsikt över
Öresund mot Danmark. 35 av bolagets omkring
240 anställda bor i Danmark och är därmed Öresundspendlare.
– Öresundsbron fyller en oerhört stor roll. Det
som är intressant är att den ger tillgång till talanger
från såväl södra Sverige som från Själland. Det har
en enorm betydelse. Utan bron skulle vi inte vara
samma företag. Vi är väldigt glada över att vara
lokaliserade i Hyllie, säger Hermann Haraldsson.
Hyllies läge som första tågstoppet efter Öresundsbron och med Köpenhamns flygplats i Kastrup
bara några minuter bort gör att det nästan känns
som en stadsdel i Köpenhamn.
– Får vi en Öresundsmetro kommer Malmö
och Köpenhamn att upplevas som en stad om 20
år, menar Hermann Haraldsson.

FAKTA: BOOZT
Boozt Fashion är ett nordiskt e-handelsföretag med huvudkontor i Hyllie och varulager i
Ängelholm. Koncernen driver onlinebutikerna
Boozt.com och Booztlet.com samt butikerna
Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. Sedan
den 31 maj 2017 är bolaget noterat på Nasdaq i
Stockholm. Boozt Fashion omsatte 1,4 miljarder
SEK under 2016 och under de tre första kvartalen 2017 växte omsättningen med 46 procent.
Företaget startade 2007 med fokus på att driva
e-handelsplatser åt andra företag. 2011 skedde
en omstart och dagens Boozt.com skapades som
ett självständigt e-handelsföretag.
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Han tycker inte att det är stor skillnad mellan att
arbeta i Köpenhamn eller i Malmö.
– Det positiva med Malmö är att vi får tillgång
till så många talanger. Vi vill anställa folk från alla
kulturer och det kan vi i Malmö.
Hermann Haraldsson berättar hur Boozt Fashion
under sina första osäkra startår fick uppleva
styrkan med det mångkulturella Malmö. Medan
många etablerade infödda svenskar tvekade att ta
anställning i det nystartade företaget med osäker
ekonomi såg många nya svenskar möjligheten att
få ett fotfäste på arbetsmarknaden. I dag finns
MALMÖ STAD • April 2018
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PRISBILDEN STYR TRANSPORTERNA
Utanför Landskrona, precis vid E6:an, ligger den mer än 100 000 kvadratmeter
stora logistikanläggningen. DSV-skylten går inte att missa från motorvägen. Det
danska transportföretaget samlade sin verksamhet i södra Sverige här 2012. Den
största delen av lastbilstransporterna som kör mellan Sverige och kontinenten
hanterar DSV Road. Runt 95 procent av trafiken går via hamnarna i Ystad, Trelleborg, Malmö eller Göteborg. Det ska ett mycket attraktivt pris på den fasta förbindelsen för att ändra på det, anser DSV Roads vd Magnus Malmqvist.
– Är det prismässigt attraktivt så kommer vi också
att välja det. Är det inte det så kommer vi inte att
välja det. Då blir det kanske vid expresstransporter eller om något hänt så att vi måste köra via
Danmark, säger Magnus Malmqvist, vd för DSV
Road i Sverige, om den framtida möjligheten att
leda en större andel av transporterna via Danmark
och vidare till Tyskland genom den kommande
tunneln mellan Lolland och Fehmarn.
Idag körs 95 procent av DSV:s transporter från
Sverige till Tyskland och kontinenten via långfärjorna från Ystad, Trelleborg, Malmö eller Göteborg. Samma sak gäller för all Sveriges varuexport
– det mesta går via hamnarna.
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– Det är ekonomiskt mer fördelaktigt eftersom
man kör 200 kilometer mindre den vägen jämfört
med att köra via Danmark. Man hinner också med
en rast på en färja, men det är fortfarande prisbilden
som är viktigast, säger Magnus Malmqvist.
Det finns frekventa avgångar och stabilitet på de
färjeruter som finns idag, anser han. Bara från
Trelleborg har Stena Line, Unity Line och TT-Line
linjer till Sassnitz, Rostock, Travemünde och
Swinoujscie. De har samlat sett 30 avgångar och
ankomster per dygn. Enligt Trelleborgs hamn går
cirka åtta procent av den samlade svenska importen och exporten via Trelleborgs hamn.
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Därmed ser Magnus Malmqvist inte någon större
antalet lastbilar mellan Skandinavien och Kontieffekt för DSV Sverige vad gäller en fast förbindelnenten minskar med 16 lastbilar per dag eller 6
se mellan Danmark och Tyskland.
000 per år på grund av de förbättrade möjligheter– Utifrån ett svenskt DSV Road-perspektiv så ser
na för att frakta gods på tåg.
jag inte att det blir någon stor omvälvning i vårt sätt
att producera våra transporter på. Det är lite upp
En del av DSV:s transporter görs redan via
till dem själva att erbjuda ett konkurrenskraftigt
järnvägen. Men Magnus Malmqvist anser att den
alternativ. Då är vi alltid intresserade och DSV som
lösningen oftast inte är tillräckligt flexibel. Det
en stor aktör kommer i så fall
finns platsbrist på järnvägen,
också att supporta det. Men
”Är det prismässigt tågtransporterna kan inte leverera
även om de kan komma med
dörren och lösningarna för
attraktivt kommer till
en bra prisbild så ser jag på
den sista delen av transporten är
vi att välja det.”
den korta banan inte att vi
oftast inte medräknat.
ändrar våra transporter på ett
omfattande sätt. Men den danska delen kan säkert
– Det är en prisbild som ska harmonisera med
utnyttja det alternativet mycket mer om det är ett
flexibiliteten och som jag ser det idag så kommer
prisvärt alternativ, säger han.
det inte att bli mer attraktivt med den här förbindelsen om man inte totalt sett har en attraktiv
Däremot ser Magnus Malmqvist andra möjligheprisbild. Utifrån ett svenskt DSV Road perspektiv,
ter med den fasta förbindelsen och refererar till
säger Magnus Malmqvist och tillägger:
Öresundsbron.
– Här har ju nu järnvägsoperatörerna en riktigt
– Jag tror att när det kommer sådana förbindelbra möjlighet att promota sig själva.
ser så är det de mer långsiktiga och mjukare värdena som är relevanta. Det blir en annan ruljans
kring det. Det attraherar förmodligen också mer
FAKTA: DSV ROAD
verksamhet när det blir enklare för människor att
röra sig fram och tillbaka mellan olika gränser, så
Logistikföretag med huvudkontor i Landskrona.
jag tror också att fler affärsverksamheter uppstår
Här finns även DSV Solutions och DSV Air & Sea.
och det blir en viss buzz kring de här regionerna,
Byggnadsytan är cirka 100 000 m2 och runt 700
säger Magnus Malmqvist.
lastbilar kommer dagligen till och från anläggRunt 700 lastbilar kör in och ut från anläggningen
i Landskrona varje dag. DSV Road har sitt svenska
huvudkontor här liksom lagertjänsten DSV
Solutions. DSV Air and Sea har kontor här, men
huvudkontoret i Stockholm. Samlat sett jobbar
runt 500 personer i Landskrona. Lokaliseringen
precis intill E6 är ”nästintill optimal”, anser vd:n.
När DSV skulle flytta ihop verksamheterna i Helsingborg och Malmö tittade man på båda städerna,
men valet föll på Landskrona mittemellan de två.
Härifrån kan lastbilarna snabbt nå kontinenten.
DSV är den största svenska transportören inom utrikestrafiken. En stor del av varorna är bland annat
inom Automotive, men även varor till detaljhandeln, stål och papper samt en växande andel inom
livsmedel.

ningen. Totalt jobbar runt 500 personer på DSV
i Landskrona och ungefär dubbelt så många i
hela Sverige. DSV Road är ett av Sveriges största
logistikföretag med inrikes och internationell
distribution av paket, styckegods, partigods och
hellaster. DSV Road är, enligt företaget själv, den
största transportör på utrikestransporterna.
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Enligt prognoser för trafiken efter öppningen av
Fehmarn Bält-förbindelsen beräknas antalet lastbilar att öka med 142 bilar per dag mellan Rödby
och Puttgarden, men totalt sett uppskattas det att
MALMÖ STAD • April 2018
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CASE - JORKISCH GMBH & CO

EFFEKTIVARE TRANSPORT SPARAR PENGAR
Det tyska trävaruföretaget Jorkisch som köper timmer i hela Östersjöregionen och
säljer sina produkter till byggmarknader satsar hårt på Danmark och nu också
södra Sverige. ”Avgörande är logistiken”, säger företagsgrundaren Bernd Jorkisch.
Tunga lastvagnar lastade med timmer rullar in på
sågverket i nordtyska Daldorf. I omvänd riktning
forslas allt från trädgårdsmöbler till garage och
hela stugor av trä. Motorvägen A21 ligger bara en
kilometer bort. Därifrån sträcker sig vägen norrut
till Lübeck, Kiel och Syddanmark eller Fehmarn.
Söderut går färden mot Hamburg och kunder ända
ner till Schweiz.
- Vår huvudmarknad är Tyskland. Men vi jobbar intensivt för att växa i Danmark där vi redan
nu är stora med en försäljning på flera miljoner
euro. Nu har vi också en första order från Malmö,
berättar Bernd Jorkisch som är företagets vd. Han
sitter dessutom i styrelsen för tysk-danska handelskammaren och är finsk honorärkonsul.
Företaget har över 160 000 kvadratmeter lageroch logistikutrymme och mer än 30 lastvagnar.
När det går norrut så är det endera färjan via
Fehmarn eller landvägen via Flensburg till Syddan42

mark som gäller.Vad skulle då en fast förbindelse
över Fehmarnbält betyda för affärerna?
- Tid är pengar. En lastbilstimme kostar 60–70
euro. Så enkelt är det. Vi kommer också närmare
Öresundsregionen med metropolregionen Köpenhamn och södra Sverige där tillväxten är som störst
och där det bor flest människor.

vecklad mark i industriområden där priserna startat
och de många iblandade instanserna som gör att
på 13 euro kvadratmetern.
det fortfarande finns många frågetecken kring
– Det är rena vrakpriser.
projektet och dess tidtabell. En
Hos oss är det svårt att få
positiv utveckling är däremot att
”Vi jobbar intensivt
något på under 40 euro kvadet på regeringshåll verkar finnas
för att växa i Dan
dratmetern.
ett växande intresse. Det visar
mark där vi redan
inte minst koalitionsuppgörelsen
som lyfter fram betydelsen av
På tysk sida råder det akut
är stora. Nu har vi
snabbare beslut, mindre byråkrabrist på industri- och logisockså en första or
ti och miljardtunga investeringar
tikfastigheter. Det är ett skäl,
i infrastrukturprojekt.
tror Bernd Jorkisch, till att
der från Malmö.”
– Det går äntligen åt rätt
omkring hundra företag varje
håll, gläder sig Bernd Jorkisch.
år lämnar Hamburg och flyttar
ut till delstaten Schleswig-Holstein. Många av dem
till områden utmed motorvägarna A1 och A7 som i
nordlig riktning leder mot Fehmarn respektive Kiel.
Utmed dessa centrala transportleder investeras
det massivt. Bland annat har Lidl, som är en av värlFAKTA: JORKISCH GMBH & CO
dens största lågpriskedjor inom dagligvaruhandeln,
byggt ett gigantiskt centrallager på 30 000 kvadratJorkisch GmbH & Co. KG har 170 anställda och
meter i kommunen Siek vid motorvägen A1 mellan
omsätter årligen 40 miljoner euro. Företaget
Hamburg och Lübeck. Inte långt därifrån, fast
startade 1948 med avverkning, försäljning av ved
och senare eget sågverk. Från och med 1980-talet
utmed motorvägen A7, har trucktillverkaren Jungexpanderade verksamheten till trädgårdsmöbler,
heinrich ett 22 000 kvadratmeter stort reservdelslaträkomponenter, friggebodar och carports som
ger vid Kaltenkirchen. Därifrån går transportbilar i
säljs under varumärket Joda.
skytteltrafik mot Skandinavien och Centraleuropa.
Timmer köps in från Tyskland, Polen, Finland,
–Vi ser redan nu att flera tusen nya arbetstillfälSverige och Ryssland. Jorkisch är i dag en av
len har skapats, säger Bernd Jorkisch som är överTysklands ledande tillverkare av träprodukter
tygad om att investeringarna kommer att öka när
för trädgårdar och har återförsäljare ända från
Fehmarnbeltförbindelsen verkligen börjar byggas.
Schweiz till Danmark.
För närvarande bromsas bygget av Fehmarn
Bält-förbindelsen av de komplicerade tyska lagarna
FOTO: TOMAS LUNDIN
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Storstadsregionerna Hamburg och Köpenhamn
väntas enligt Bernd Jorkisch växa med vardera 100
000 invånare under de kommande tio åren. Men
det är inte det viktigaste. Han räknar med en ny
dynamik i hela den gränsöverskridande regionen,
alltså mer köpkraft och fler potentiella kunder.
- Många tror att det bara är Hamburg, Köpenhamn och Malmö som kommer att profitera. Men
redan nu ser vi mängder av aktiviteter mellan dessa
poler, konstaterar han.
På den danska sidan gränsen finns det i dag fullt utMALMÖ STAD • April 2018
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CASE - FERIENPARK WEISSENHÄUSER STRAND

”Plötsligt blir det intres
sant för familjer som fun
derar på att resa bort över
en långhelg. Till exempel
för familjer i Öresunds
regionen.”
– Visionen om en gränsöverskridande identitet är
vacker. Men i praktiken ser vi att det finns betydande
kulturella skillnader.
Samma sak gäller för nationella regelverk, arbetsmarknadslagar och socialförsäkringssystem som står i
vägen för en gemensam arbetsmarknad.
– Här har vi stort behov av arbetskraft. Men trots
att arbetslösheten är relativt hög på andra sidan gränsen är det svårt att locka hit danskar. Vi har försökt
men många tycker att våra löner är för låga. Fast då väger de inte in allt som arbetsgivaren står för i Tyskland.

STÖRRE UPPTAGNINGSOMRÅDE FÖR STUGBY
När världen snurrar allt snabbare kan en timme mer eller mindre bli avgörande. ”En bilresa på tre timmar kan vara okej, men tar det fyra timmar är det för
mycket”, säger David Depenau som är chef för nordtyska stugbyn och fritidsanläggningen Ferienpark Weissenhäuser Strand.
Stugor och fritidslägenheter så långt ögat når, ett
subtropiskt badlandskap, sandstränder bakom
dynorna och milslånga promenad- och cykelvägar.
Ferienpark Weissenhäuser Strand har mer än 800
000 övernattningar per år. En femtedel av besökarna kommer från Danmark, nästan en tiondedel
från Sverige.
– Men potentialen är större. Långt större!
David Depenau som lär sig danska för att förstå
sina gäster från grannlandet är övertygad om att
restiderna blir allt viktigare, och att det ofta är dessa
som avgör om en resa bokas eller inte.
– Folk vill inte sitta i timmar på ett flygplan
och vara jetlaggade när de kommer fram. De vill
ha korta, snabba och flexibla transporter för att
kunna utnyttja semestern optimalt.
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Större delen av Ferienpark Weissenhäuser Strands
kunder finns inom en radie på 300–400 kilometer.
En fast förbindelse över Fehmarnbält skulle betyda
att denna i praktiken utvidgades med kanske 100
kilometer eller mer.
– Plötsligt blir det intressant för familjer som
funderar på att resa bort över en långhelg. Till
exempel för familjer som bor i Öresundsregionen
och i dag tycker att det inte riktigt lönar sig.
I omvänd riktning rycker Öresundsregionens
kulturliv och naturupplevelser närmare för tyska
turister från miljonstaden Hamburg och Schleswig-Holstein. Men Fehmarnbeltförbindelsen är
naturligtvis inget trollspö. ”Folk kommer inte falla
varandra i armarna och resa som aldrig förr bara
för att en tunnel öppnas”, varnar David Depenau.
Så snabbt ändras inte invanda mönster.
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För David Depenau är detta bara ett exempel på att
tunneln inte löser alla problem. I stället behövs ett
kontinuerligt arbete för att jämka samman regler
och bit för bit bygga en gemenskap. Inte bara nu
utan också efter det att projektet är avslutat.
Att det på tysk sida fortfarande finns skepsis
gentemot Fehrmanbeltförbindelsen tror han beror
på gigantiska skandalprojekt som Berlins nya flygplats BER eller centralstationen Stuttgart 21 som
ständigt generar förstasidesrubriker i medierna.
Där har kostnaderna och byggtiderna dragit
iväg i spåren av byråkrati, byggfusk och oklara
beslutsstrukturer. Trots detta är han övertygad om
Fehmarnbeltförbindelsen inte kommer att stupa.
”Projektet är too big to fail”, säger han. Allt för
mycket pengar, prestige och planering har redan
investerats. Däremot bör allmänheten göra mer för
att hjälpa direkt drabbade.
– Fastighetsägare som plötsligt får meterhögt
bullerskydd utmed trädgården och måste räkna
med stora värdeförluster när trafiken ökar måste få
generös ersättning. Det här måste vi se som en del
av hela framtidsinvesteringen, manar han.

Under tiden investerar Ferienpark Weissenhäuser
Strand massivt för att möta en växande efterfrågan
och allt större krav. Bland annat moderniseras och
handikappanpassas det subtropiska badlandskapet för
sammanlagt 17 miljoner euro. Det ska framför allt
locka barnfamiljer.
Vad kan man då lära sig av grannarna i norr? David
Depenau tvekar inte en sekund:
– När tyska familjer kommer hit tycker pappa om
att vila, mamma får massage och barnen skickas till
inomhuslekparken. Danska och svenska familjer
gör allt tillsammans.

FAKTA:
FERIENPARK WEISSENHÄUSER STRAND
Ferienpark Weissenhäuser Strand är nordtyska Schleswig-Holsteins största stugby och
fritidspark sett till årsomsättningen på nästan 40
miljoner euro. Anläggningen ligger på plats nio
bland Tysklands hotell och semesteranläggningar
med störst omsättning, enligt branschtidningen
AHGZ:s aktuella ranking.
Med nästan 1200 lägenheter och hotellrum
har Ferienpark Weissenhäuser Strand över 800
000 övernattningar om året. Cirka en tredjedel av
gästerna kommer från Danmark och Sverige.
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Motståndet från miljögrupper och från miljöpartiet
och vänstern kommer att fortsätta i domstolar.
– Men om 10–15 år kommer alla dessa strider
och heta känslor att vara bortglömda.
MALMÖ STAD • April 2018
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CASE - EUROPEAN XFEL GMBH

EN DYNAMISK VETENSKAPSREGION VÄXER
FRAM
Underskatta inte den personliga kontakten. Att träffas och kommunicera direkt
är en stor styrka för den sammanväxande vetenskapsregionen Nordtyskland,
Aarhus, Köpenhamn och Lund. Det säger chefen för European XFEL GmbH som
driver den världsledande forskningsanläggningen utanför Hamburg.
Supersnabbt internet, videokonferenser och
sociala medier är ryggraden i den internationella
forskarvärlden, där nya resultat flyger med ljusets
hastighet. Men verklig kreativitet uppstår i den
direkta personliga kontakten – när forskare kan
mötas snabbt, okomplicerat och informellt.
– I vetenskapsvärlden är det otroligt viktigt att
forskare kommer samman och jobbar intensivt för
att lösa problem och ta fram nya idéer, säger den
danska fysikern och vetenskapsmanagern Robert
Feidenhans´l.
Han är sedan början av 2017 verkställande direktör för European XFEL GmbH, bolaget som har
byggt och nu driver forskningsanläggningen XFEL
utanför Hamburg som öppnade i september 2017.
XFEL är världens största och starkaste frielektronlaser som bland annat gör det möjligt att filma
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kemiska reaktioner i biomolekyler. Forskarna kan
också kartlägga atomerna i virus eller beskriva
processer som förekommer i planeter bortom vårt
eget solsystem.
Anläggningen är ett gigantiskt projekt med två 3,4
kilometer långa tunnlar i vilka extremt intensiva
och ultrakorta röntgenstrålar genereras. Sammanlagt har hittills 1,22 miljarder euro investerats. I
de jättelika underjordiska hallarna tornar precisionsmaskiner, mätinstrument och byggmaterial
upp sig. Kranar och traverser lyfter tunga maskindelar. Ingenjörer och tekniker drar kablar och
kopplar samman mätstationer. Än så länge är bara
två av sammanlagt sex mätstationer i drift och
uppbyggnaden är i full fart. Rober Feidenhans´l
som tidigare har haft ledande positioner vid Risø
National Laboratory och vid Nils-Bohr-institutet i
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ekonomin väntas minska framöver.
Köpenhamn är i sitt esse.
– Vi behöver människor som är entusiaster och
Robert Feidenhans´l pendlar under tiden mellan
som driver på, säger han och öppnar dörren till
bostaden i Köpenhamn och
ett av laboratorierna där en
XFEL i Schenefeld strax utanhandfull unga forskare lutar sig ”I vetenskapsvärl
över mätinstrumenten.
den är det otroligt för Hamburg där han bor fem
dagar i veckan. Med snabbare
– De är alltid här när jag
viktigt att forskare förbindelser skulle han slippa
kommer. Jag tror de bor här,
skämtar han.
kommer samman.” ta flyget och i stället sätta sig på
tåget, jobba i 2–3 timmar och
sedan vara hemma i Köpenhamn.
För närvarande experimenterar två forskargrupper
– Det är nästan så att man skulle kunna åka
med starkt svenskt deltagande vid XFEL. I använtill jobbet på morgonen och hem på kvällen igen,
dargruppen Biology Infrastructure Life-Science,
säger han.
XBI, undersöks strukturen på biologiska molekyler inklusive med möjliga användningar inom
bland annat läkemedelsforskningen. Även i den
andra forskargruppen SFX ligger tyngdpunkten
FAKTA: XFEL
på biologiska objekt, bland annat virus och celler.
I gruppen ingår universiteten i Lund, Stockholm
Forskningsanläggningen XFEL som togs i drift i
och Göteborg samt Karolinska Institutet.
Men detta är bara början på något mycket större,
tror Robert Feidenhans´l. Han ser framför sig en
dynamisk vetenskapsregion växa fram med spridningseffekter långt utöver själva forskningen. I ena
änden är Hamburg med XFEL och elektrosynkrotronen Desy. I andra änden forskningsanläggningarna MAX IV och den kommande neutronkällan ESS i Lund med datacenter i Köpenhamn.
– De kompletterar och befruktar varandra och
kommer att bli stommen i ett vetenskapligt och
industriellt kluster som inkluderar tekniska universitet och forskningsintensiva företag som Airbus
som i Hamburg sysselsätter 12 000 personer, tror
XFEL-chefen.

september 2017 är ett multinationellt projekt som
har kostat 1,22 miljarder euro (i 2005 år priser).
Tyskland står som värdnation för 58 procent och
Ryssland för 27 procent av finansieringen.
Anläggningen drivs av bolaget European XFEL
GmbH med nio länder som fasta delägare och tre
länder med observatörsstatus. Till delägarna hör
Sverige och Danmark som till stor del har finansierat sitt bidrag genom varor och tjänster.
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Till företagen som väntas gynnas av denna vetenskapliga infrastruktur hör också Danish Power Systems som är ledande tillverkare av högtemperaturbränsleceller eller pumptillverkaren Grundfors som
är beroende av avancerad materialforskning för att
ta fram produkter som klarar extremt tuffa miljöer.
I startgroparna ligger också Aarhus där ett
trettiotal forskargrupper har gått samman i ett centrum för integrerad materialforskning, iMAT, för
att utnyttja de nya möjligheterna som öppnas med
XFEL, MAX IV och ESS.
Visionen om en integrerad vetenskapsregion
lockar inte minst politikerna i Hamburg. Deras
förhoppning är att materialvetenskap, läkemedelsforskning och grundforskning i biologi och kemi
ska bli de nya tillväxtbranscherna. Framför allt
som hamnens livsviktiga betydelse för jobben och
MALMÖ STAD • April 2018
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Pia Kinhult, Head of Host
States Relations på ESS.

Köpenhamns
flygplats.

Copenhagen Malmö Port.

Forskningsanläggningen ESS
byggs i Lund.

Fler exempel på svenska företag med aktiviteter i Tyskland
European Spallation Source (ESS)
Den europeiska forskningsanläggningen European
Spallation Source väntar besök från forskare från
hela världen. Pia Kinhult, Head of Host States
Relations på ESS, framhäver att ESS gjordes möjligt
bland annat på grund av Öresundsbron som knöt
värdländerna närmare varandra och ökade konkurrenskraften genom fler universitet, större forskningsunderlag samt närheten till Köpenhamns flygplats.
– Det finns redan idag starka kontakter mellan
det kluster av forskningsinfrastruktur som finns i
Hamburg genom DESY och XFEL som också är
ett europeiskt samverkansprojekt. Ytterligare en fast
förbindelse vid Fehmarn Bält bidrar direkt till att
underlätta och förbättra den samverkan vi ser. Ur
ett globalt perspektiv kan Lund, Köpenhamn och
Hamburg skapa ett starkt nav med både forskning
och industriell koppling. För ESS innebär det en
möjlighet till utbyte, gemensamma användarmöten
och förstärker på så sätt verksamheten långsiktigt,
säger Pia Kinhult.
Köpenhamns flygplats
Med Fehmarn-förbindelsen kommer Köpenhamns
flygplats i Kastrup få ett utökat upptagningsområde.
Fler kommer att nå flygplatsen på kortare tid, både
från Lolland-Falster och södra Själland, men också
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från norra Tyskland. Hamburgs flygplats har främst
rutter till europeiska destinationer och om man från
norra Tyskland ska resa interkontinentalt idag måste
man oftast resa via antingen Berlin, Frankfurt eller
Kastrup. Kastrup flygplats stärker sin konkurrenskraft i norra Tyskland gentemot flygplatserna i både
Berlin och Frankfurt. Det kan i sin tur innebära ett
större utbud av flyglinjer från Kastrup, vilket även
gynnar skånska företag och invånare, enligt tidigare
intervjustudie. Det ger samtidigt bättre förutsättningar för att attrahera internationella etableringar
till regionen, eftersom den internationella tillgängligheten har stor betydelse i valet av var ett företag
ska etablera sig.

Coop Logistik AB
Logistikföretag som distribuerar varor till livsmedelskedjan Coops 700 butiker i hela Sverige. Att
transportera dagligvaror med tåg har varit viktigt sedan 2009. Majoriteten av de inhemskt producerade
varorna kommer från Skåne och transporteras med
tåg från Helsingborg till en av de tre terminalerna i
Mälardalsområdet. Importerade varor kommer till
Sverige via många olika kanaler, bland annat med
tåg eller lastbil från Spanien och Italien. Coop har
i tidigare studier uttryckt en möjlighet att flytta en
del av denna varutransport från lastbil till tåg. En
problematik är dock att Sverige inte tillåter lika
långa godståg som i Tyskland där de får vara upp till
1 000 meter.

Scandfibre
Speditionsföretag som inriktat sig mot skogsindustrin och med huvudkontor i Örebro. Företaget
är en av de största godstågskunderna i Sverige och
ser till att pappersmassa transporteras med godståg
till Europa. I retur från den europeiska marknaden
tar Scandfibre med varor som livsmedel, papper,
möbler och varor till industrin. Enligt en tidigare
intervju med företaget kommer den fasta förbindelsen innebära en snabbare transport eftersom den
inte ska gå via Jylland.

Mercedes-Benz
Dotterbolaget till Daimler-Chrysler har ett dansksvenskt kontor i Malmö. Bolagets bilar som ska säljas på den danska och svenska marknaden transporteras oftast med båt från Europa till Esbjerg, Malmö
och Södertälje. Enligt en tidigare intervjustudie uttalar sig bolagets dåvarande vd om att Fehmarn-förbindelsen kommer att ge ändrade transportmönster,
och att de skulle kunna transportera via tåg om det
kommer vara tillräckligt med bilar. Han anser även
att förbindelsen kommer att gynna turismen.

MALMÖ STAD • April 2018
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Pågen
Bolaget är ett av Sveriges största bagerier och har
huvudkontor i Malmö. Pågen har satsat på den internationella marknaden och bland annat är Frankrike en viktig marknad. Hälften av transporten görs
med lastbilar och hälften med godståg som lastas
om i Tyskland. Enligt en tidigare intervjustudie
konstateras det att en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland kan innebära att Pågens färska
bröd kan nå snabbare och längre ner i Europa.
Copenhagen Malmö Port
Det dansk-svenska hamnbolaget har mycket
kryssningstrafik och denna kan gynnas om tyska
kryssningspassagerare får en snabbare tågförbindelse
till Köpenhamn och kryssningsterminalen. Fehmarn-förbindelsen kan innebära minskad ro-ro- och
feedertrafik i Köpenhamn enligt en tidigare intervjustudie, men samtidigt kan det gynna Malmös
kombiterminal i relation till intermodala transporter med ökad aktivitet på järnvägen.

Källa: Fast forbindelse Femern Bælt, analyse af effekterne for erhvervslivet (2014), bolagens hemsidor.
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AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
I Akershus fylke ligger Norges största flygplats Oslo Airport Gardermoen. Flygplatsen har 27 miljoner passagerare per år varav 16 miljoner reser internationellt. Totalt
ökade antalet passagerare med sju procent 2017 jämfört
med föregående år. En stark bransch i Akershus är de
verksamheter som kretsar kring olje- och gasutvinning.
Andra starka affärsområden är grossist- och detaljhandel
samt vård- och hälsa där Akershus University Hospital
(Ahus) ligger i framkant.

Akershus Fylke
Oslo

Östfold Fylke

Stockholm

Region Västra Götaland

FOTO: NEWS ØRESUND

Göteborg

STRING-MEDLEMMARNA I SIFFROR
Kartläggning av städer och regioner

Region Halland

Region
Huvudstaden

Region Skåne

Köpenhamn
Region Själland

Malmö

Rödby
Puttgarden

Schleswig-Holstein

Hamburg

Elva medlemmar som har mycket gemensamt, men som också skiljer sig åt
på många sätt. Från en areal på 86 km2 i Köpenhamns kommun till hela 23 800
km2 i Västra Götalandsregionen, från 295 400 invånare i norska fylket Østfold
till nästan tio gånger så många i den tyska regionen Schleswig-Holstein (2 882
000). I detta avsnitt presenteras en rad ekonomisk-demografiska fakta för var
och en av de elva medlemmarna.

Berlin

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
AREAL

SYSSELSÄTTNING

4 579 km2

1,2 % tillväxt 2016
40 arbetsplatser per 100 invånare
77,5 % förvärvsfrekvens 25-64-åriga

BEFOLKNING

Efter att de fem medlemmarna Malmö stad, Region
Halland, Västra Götalandsregionen, Akershus fylke
och Østfolds fylke gick med i STRING uppgår
befolkningen till totalt 11,6 miljoner invånare.
2015 var den genomsnittliga bruttoregionalprodukten per invånare 45 300 euro, vilket innebär
att STRING-geografin tillhör den mer välmående
delen av EU28 som hade en genomsnittlig BRP per
invånare på 29 800 euro samma år. Köpenhamns
kommun är den medlem med högst BRP per invånare med 67 600 euro, vilket kan jämföras med den
tyska regionen Schleswig-Holstein som har lägst med
30 200 euro. Köpenhamn och Schleswig-Holstein är
också de medlemmar som har högst respektive lägst
andel av befolkningen med en högre utbildning.
34 procent av den ekonomiska aktiviteten inom
STRING-geografin skapas i storstäderna Hamburg,
Köpenhamn och Malmö – där nästan en fjärdedel av
den totala befolkningen bor. Dessa tre städer är också
i hög grad regionala sysselsättningsmotorer – exem50

pelvis står Malmö för 55 av 100 nya jobb i Skåne de
senaste fem åren och Hamburg har skapat 66 procent
av jobbtillväxten i Hamburg och Schleswig-Holstein
tillsammans. Om man ser till antalet arbetsplatser per
100 invånare är Köpenhamn (64) i topp även där, tätt
följt av Malmö (54) och Region Hovedstaden (55)
samt Hamburg (52). Region Sjælland har med 38
minst arbetsplatser per 100 invånare.
Många besökare lockas till STRING-geografin och
totalt uppmättes 73,4 miljoner gästnätter i regionen
under 2017, varav nästan 24 procent var utrikes
besökare. 38 procent av de utländska gästnätterna var
i Hamburg, Köpenhamn eller Malmö.
STRING-geografin är också på många sätt i framkant
när det gäller innovation då alla medlemmar, som
inkluderas i åtta indelade regioner när innovationen
mäts, placerar sig i de två starkaste prestationsgrupperna av fyra möjliga. Det finns 41 universitet och
högre lärosäten fördelade över de elva medlemmarna.
MALMÖ STAD • April 2018

614 000
1,6 % årlig tillväxt 2013-2018
1,8 % årlig tillväxt 2018-2023

ÅLDER
26 % andel 0-19-åriga
59 % andel 20-64-åriga
16 % andel 65+

INNOVATION
EU:s Regional Innovation Scoreboard 2017
130,8 innovation-score, EU=100
Leader performance group
(Leader, Strong, Moderate, Modest)
27:e plats bland 220 EU-regioner

KUNSKAP
EKONOMI
32 271 miljoner EUR, BRP 2015
51 200 EUR, BRP per invånare 2015
1,0 % BRP-tillväxt 2015
Branscher: Verksamheter som kretsar kring olje- och
gasutvinning, grossist- och detaljhandel samt vårdoch hälsa där Akershus University Hospital (Ahus)
ligger i framkant.

TURISM
2 067 574 gästnätter 2016
28,0 % av gästnätterna var utrikes turister

MALMÖ STAD • April 2018

45 % av de 25-64-åriga har en högre utbildning
58,9 % av de sysselsatta är anställda inom high-tech
tillverkning och kunskapsintensiva sektorer
(6,7 procentenheter över rikssnittet)
2 universitet och högre lärosäten
90 % av invånarna använder internet i kontakt med
offentliga myndigheter

MILJÖ
3,0 ton växthusgaser per invånare, Co2-ekvivalenter
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ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Østfolds fylkeskommune gränsar mot Sverige genom
bland annat Svinesundsbron (på bilden). Østfold är den
minsta ekonomin bland de elva STRING-medlemmarna
och har den minsta befolkningen. Østfolds starka branscher finns inom tillverkning av papper och pappersprodukter, läkemedel, kemisk industri samt tillverkning av
plastprodukter och elektronisk utrustning.

I Västra Götalandsregionen finns Skandinaviens största
hamn Göteborgs Hamn och Sveriges näst största flygplats
Göteborg Landvetter Airport vilket innebär att regionen
är stark när det gäller transport och logistik. Regionen är
också center för Sveriges fordonsindustri som sysselsätter
runt 32 500 personer i regionen. Även en stor del av Sveriges forsknings- och utvecklingsarbete inom fordonsindustrin sker i denna region. Utöver transport, fordon och
logistik är starka branscher life science och hållbar kemi.

Akershus Fylke
Oslo

Östfold Fylke

Stockholm

Region Västra Götaland

Region Halland

Region
Huvudstaden

Region Skåne

Köpenhamn
Region Själland

Malmö

Rödby

Östfold Fylke

Stockholm

Region Västra Götaland

Göteborg

FOTO: FLICKR CLAUDIA SCHILLINGER

FOTO: ØRESUNDSINSTITUTTET
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Akershus Fylke
Oslo

Region Halland

Region
Huvudstaden

Region Själland

Malmö

Rödby

Puttgarden

Puttgarden

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Hamburg

Hamburg

Berlin

Berlin

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

AREAL

SYSSELSÄTTNING

AREAL

SYSSELSÄTTNING

3 889 km2

0,7 % tillväxt 2016
44 arbetsplatser per 100 invånare
70,3 % förvärvsfrekvens 25-64-åriga

23 797 km2

2,7 % tillväxt 2016
50 arbetsplatser per 100 invånare
79,3 % förvärvsfrekvens 25-64-åriga

BEFOLKNING
295 000
0,9 % årlig tillväxt 2013-2018
1,0 % årlig tillväxt 2018-2023

ÅLDER
23 % andel 0-19-åriga
58 % andel 20-64-åriga
19 % andel 65+

BEFOLKNING

INNOVATION
EU:s Regional Innovation Scoreboard 2017
95,5 innovation-score, EU=100
Strong– performance group
(Leader, Strong, Moderate, Modest)
106:e plats bland 220 EU-regioner

1 691 000
1,1 % årlig tillväxt 2013-2018
1,0 % årlig tillväxt 2018-2023

ÅLDER
23 % andel 0-19-åriga
58 % andel 20-64-åriga
19 % andel 65+

KUNSKAP
EKONOMI
11 277 miljoner EUR, BRP 2015
38 700 EUR, BRP per invånare 2015
2,6 % BRP-tillväxt 2015
Branscher: tillverkning av papper och pappersprodukter, läkemedel, kemisk industri samt tillverkning
av plastprodukter och elektronisk utrustning.

TURISM
923 881 gästnätter 2016
12,0 % av gästnätterna var utrikes turister
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Region Skåne

Köpenhamn

31 % av de 25-64-åriga har en högre utbildning
49,9 % av de sysselsatta är anställda inom high-tech
tillverkning och kunskapsintensiva sektorer
(2,3 procentenheter under rikssnittet)

EKONOMI

1 universitet och högre lärosäten

Branscher: transport och logistik, fordonsindustri,
forsknings- och utveckling inom fordonsindustrin, life
science och hållbar kemi.

82 % av invånarna använder internet i kontakt med
offentliga myndigheter

76 026 miljoner EUR, BRP 2015
47 800 EUR, BRP per invånare 2015
5,5 % BRP-tillväxt 2015

TURISM

MILJÖ
5,0 ton växthusgaser per invånare, Co2-ekvivalenter

MALMÖ STAD • April 2018

9 777 379 gästnätter 2016
31,0 % av gästnätterna var utrikes turister

MALMÖ STAD • April 2018

INNOVATION
EU:s Regional Innovation Scoreboard 2017
138,3 innovation-score, EU=100
Leader performance group
(Leader, Strong, Moderate, Modest)
22:e plats bland 220 EU-regioner

KUNSKAP

42 % av de 25-64-åriga har en högre utbildning
50,6 % av de sysselsatta är anställda inom high-tech
tillverkning och kunskapsintensiva sektorer
(3,3 procentenheter under rikssnittet)
6 universitet och högre lärosäten
83 % av invånarna använder internet i kontakt med
offentliga myndigheter

MILJÖ
6,2 ton växthusgaser per invånare, Co2-ekvivalenter
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REGION HALLAND

REGION SKÅNE

Genom många små- och medelstora företag med blandade affärsstrukturer har Halland de senaste åren haft
en stark sysselsättningsutveckling. Många grossister har
sina huvudkontor i regionen och genom Gekås Ullared,
med fem miljoner besökare per år, har regionen blivit en
stark shoppingdestination. Även turism, tillverkning av
papper, pappersprodukter och plast samt innovationer
inom hälsa är viktiga affärsområden.

Skåne är med stora hamnar i Trelleborg, Malmö och Helsingborg samt Öresundsbron Sveriges port till Europa.
De mest framstående branscherna i Skåne är livsmedel- och förpackningsindustrin, transport- och logistik,
cleantech, spelutveckling, filmproduktion, informationoch kommunikationsteknologi, medtech och maritim
teknologi. Dessutom väntas forskningsanläggningen
European Spallation Source (ESS) i Lund stå klar och vara i
full gång från och med år 2023.

Akershus Fylke
Oslo

Östfold Fylke

Stockholm

Region Västra Götaland

Region Halland

Region
Huvudstaden

Region Skåne
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Stockholm
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Göteborg

Akershus Fylke
Oslo

Region Halland

Region
Huvudstaden

Region Själland

Rödby

Malmö

Rödby

Puttgarden

Puttgarden

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Hamburg

Hamburg

Berlin

Berlin

REGION HALLAND

REGION SKÅNE

AREAL

SYSSELSÄTTNING

AREAL

SYSSELSÄTTNING

5 428 km2

2,0 % tillväxt 2016
44 arbetsplatser per 100 invånare
82,5 % förvärvsfrekvens 25-64-åriga

10 969 km2

2,3 % tillväxt 2016
44 arbetsplatser per 100 invånare
75,7 % förvärvsfrekvens 25-64-åriga

BEFOLKNING
325 000
1,3 % årlig tillväxt 2013-2018
1,3 % årlig tillväxt 2018-2023

ÅLDER
24 % andel 0-19-åriga
55 % andel 20-64-åriga
22 % andel 65+

EKONOMI
10 901 miljoner EUR, BRP 2015
36 600 EUR, BRP per invånare 2015
1,8 % BRP-tillväxt 2015
Många små- och medelstora företag.
Branscher: detaljhandel, turism, tillverkning av papper-, pappersprodukter och plast samt innovationer
inom hälsa.

BEFOLKNING

INNOVATION
EU:s Regional Innovation Scoreboard 2017
138,3 innovation-score, EU=100
Leader performance group
(Leader, Strong, Moderate, Modest)
22:e plats bland 220 EU-regioner

KUNSKAP

39 % av de 25-64-åriga har en högre utbildning
50,6 % av de sysselsatta är anställda inom high-tech
tillverkning och kunskapsintensiva sektorer
(3,3 procentenheter under rikssnittet)
1 universitet och högre lärosäten
83 % av invånarna använder internet i kontakt med
offentliga myndigheter

1 345 000
1,3 % årlig tillväxt 2013-2018
1,0 % årlig tillväxt 2018-2023

ÅLDER
23 % andel 0-19-åriga
57 % andel 20-64-åriga
20 % andel 65+

EKONOMI
51 126 miljoner EUR, BRP 2015
38 600 EUR, BRP per invånare 2015
5,2 % BRP-tillväxt 2015
Branscher: livsmedel- och förpackningsindustrin,
transport- och logistik, cleantech, spelutveckling,
filmproduktion, information- och kommunikationsteknologi, medtech och maritim teknologi.

MILJÖ
TURISM

INNOVATION
EU:s Regional Innovation Scoreboard 2017
141,8 innovation-score, EU=100
Strong+ performance group
(Leader, Strong, Moderate, Modest)
14:e plats bland 220 EU-regioner

KUNSKAP

43 % av de 25-64-åriga har en högre utbildning
53,6 % av de sysselsatta är anställda inom high-tech
tillverkning och kunskapsintensiva sektorer
(0,3 procentenheter under rikssnittet)
5 universitet och högre lärosäten
82 % av invånarna använder internet i kontakt med
offentliga myndigheter

MILJÖ

4,9 ton växthusgaser per invånare, Co2-ekvivalenter

2 702 653 gästnätter 2016
14,0 % av gästnätterna var utrikes turister
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Region Skåne

Köpenhamn

Malmö

TURISM

4,6 ton växthusgaser per invånare, Co2-ekvivalenter

5 888 137 gästnätter 2016
24,0 % av gästnätterna var utrikes turister

MALMÖ STAD • April 2018

MALMÖ STAD • April 2018
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MALMÖ STAD

KØBENHAVNS KOMMUNE

Sedan Öresundsbron öppnade år 2000 har Malmö varit
inne i en expansionsfas och stadens roll som regionalt
center för huvudkontorsplaceringar har växt allt mer.
Andra starka branscher är cleantech, spelutveckling
och andra kreativa näringar, turism, livsmedelindustri,
företagsutveckling och logistik.
Hamnen i Malmö, som är en del av Copenhagen Malmö
Port, är Nordens största hamn för bilimport.

Köpenhamn är Danmarks center för offentlig administration och huvudkontor för företag.
Framstående branscher är cleantech- och smart city,
life science, fintech, spelproduktion, film, - tv och radio,
företagsutveckling, finans- och försäkring, turism samt
transport- och logistik.
Köpenhamns flygplats i Kastrup (i grannkommunen
Tårnby) är den största flygplatsen i STRING-geografin.
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Hamburg

Hamburg

Berlin

Berlin

MALMÖ STAD

AREAL

334 000
1,6 % årlig tillväxt 2013-2018
1,4 % årlig tillväxt 2018-2023

TURISM

ÅLDER

BEFOLKNING

23 % andel 0-19-åriga
62 % andel 20-64-åriga
15 % andel 65+

EKONOMI
16 639 miljoner EUR, BRP 2015
49 900 EUR, BRP per invånare 2015
7,3 % BRP-tillväxt 2015
Malmös roll som regionalt center för huvudkontorsplaceringar har växt alltsedan Öresundsbron
öppnade 2000.
Branscher: cleantech, spelutveckling och andra kreativa näringar, turism, livsmedelindustri, företags-
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KØBENHAVNS KOMMUNE
utveckling och logistik. Hamnen i Malmö, som är en
del av Copenhagen Malmö Port, är Nordens största
hamn för bilimport.

157 km2

Malmö

Rödby

Puttgarden

Schleswig-Holstein

AREAL

Region Skåne

Köpenhamn

Malmö

86 km2

Köpenhamns flygplats i Kastrup (i grannkommunen
Tårnby) är den största flygplatsen i STRING-geografin.

BEFOLKNING

TURISM

2 926 898 gästnätter 2016
27,0 % av gästnätterna var utrikes turister

613 000
1,9 % årlig tillväxt 2013-2018
1,6 % årlig tillväxt 2018-2023

6 929 916 gästnätter 2016
64,0 % av gästnätterna var utrikes turister

SYSSELSÄTTNING

ÅLDER

2,7 % tillväxt 2016
6 arbetsplatser per 100 invånare
76,6 % förvärvsfrekvens 25-64-åriga

SYSSELSÄTTNING

3,4 % tillväxt 2016
54 arbetsplatser per 100 invånare
70,7 % förvärvsfrekvens 25-64-åriga

19 % andel 0-19-åriga
70 % andel 20-64-åriga
10 % andel 65+

KUNSKAP

EKONOMI

56 % av de 25-64-åriga har en högre utbildning

49 739 miljoner EUR, BRP 2015
67 600 EUR, BRP per invånare 2015
1,0 % BRP-tillväxt 2015

7 universitet och högre lärosäten

49 % av de 25-64-åriga har en högre utbildning
2 universitet och högre lärosäten

MILJÖ
3,7 ton växthusgaser per invånare, Co2-ekvivalenter

MALMÖ STAD • April 2018

Köpenhamn är Danmarks center för offentlig administration och huvudkontor för företag.
Branscher: cleantech- och smart city, life science,
fintech, spelproduktion, film, - tv och radio, företagsutveckling, finans- och försäkring, turism samt
transport- och logistik.

MALMÖ STAD • April 2018

KUNSKAP

MILJÖ
3,4 ton växthusgaser per invånare, Co2-ekvivalenter
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REGION HOVEDSTADEN

REGION SJÆLLAND

Region Hovedstaden inkluderar utöver Köpenhamn starka
tillväxtkommuner i Köpenhamns omnejd och dessutom
sköna naturområden och ett rikt kulturliv. Den snabbast
växande branschen är life science med företag som Novo
Nordisk och Lundbeck i spetsen. Andra framstående
områden är turism, livsmedelindustri, smart city och
cleantech, transport- och logistik, maritim industri och
teknologi, informations- och kommunikationsteknologi,
företagsservice samt produktion av film, tv och radio.

Region Sjælland blir med Fehmarn Bält-förbindelsen
landfast med Tyskland. Region Sjællands arbetsmarknad och näringsliv är tätt ihopknutna med Region
Hovedstaden.
Livsmedelindustri, bygg- och anlägg, logistik- och
transport, läkemedel, bioekonomi och turism är Region
Sjællands främsta affärsområden.
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REGION HOVEDSTADEN
AREAL
2 559 km2

BEFOLKNING
1 823 000
1,0 % årlig tillväxt 2013-2018
0,9 % årlig tillväxt 2018-2023

ÅLDER
22 % andel 0-19-åriga
61 % andel 20-64-åriga
17 % andel 65+

REGION SJÆLLAND
55,5 % av gästnätterna var utrikes turister

SYSSELSÄTTNING
2,1 % tillväxt 2016
55 arbetsplatser per 100 invånare
75,4 % förvärvsfrekvens 25-64-åriga

Branscher: life science, turism, livsmedelindustri,
smart city och cleantech, transport- och logistik,
marin industri och teknologi, informations- och
kommunikationsteknologi, företagsservice samt
produktion av film, tv och radio.

TURISM
10 871 734 gästnätter 2016
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AREAL
7 223 km2

SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING

1,2 % tillväxt 2016
39 arbetsplatser per 100 invånare
74,7 % förvärvsfrekvens 25-64-åriga

835 000
0,5 % årlig tillväxt 2013-2018
0,3 % årlig tillväxt 2018-2023

INNOVATION
EU:s Regional Innovation Scoreboard 2017
154,9 innovation-score, EU=100
Leader+ performance group
(Leader, Strong, Moderate, Modest)
5:e plats bland 220 EU-regioner

EKONOMI
109 559 miljoner EUR, BRP 2015
61 600 EUR, BRP per invånare 2015
2,9 % BRP-tillväxt 2015

Region Skåne
Malmö

KUNSKAP

48 % av de 25-64-åriga har en högre utbildning
59,5 % av de sysselsatta är anställda inom high-tech
tillverkning och kunskapsintensiva sektorer
(9,9 procentenheter över rikssnittet)
9 universitet och högre lärosäten
91 % av invånarna använder internet i kontakt med
offentliga myndigheter

MILJÖ
4,7 ton växthusgaser per invånare, Co2-ekvivalenter
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INNOVATION

22 % andel 0-19-åriga
55 % andel 20-64-åriga
22 % andel 65+

EU:s Regional Innovation Scoreboard 2017
113,7 innovation-score, EU=100
Strong+ performance group
(Leader, Strong, Moderate, Modest)
68:e plats bland 220 EU-regioner

EKONOMI

KUNSKAP

27 131 miljoner EUR, BRP 2015
32 900 EUR, BRP per invånare 2015
3,2 % BRP-tillväxt 2015

30 % av de 25-64-åriga har en högre utbildning
49,2 % av de sysselsatta är anställda inom high-tech
tillverkning och kunskapsintensiva sektorer
(0,4 procentenheter under rikssnittet)

ÅLDER

Branscher: Livsmedelindustri, bygg- och anlägg,
logistik- och transport, läkemedel, bioekonomi och
turism.

3 universitet och högre lärosäten

TURISM

85 % av invånarna använder internet i kontakt med
offentliga myndigheter

3 093 372 gästnätter 2016
20,0 % av gästnätterna var utrikes turister

MILJÖ
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8,0 ton växthusgaser per invånare, Co2-ekvivalenter
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SCHLESWIG-HOLSTEIN

HAMBURG STAD

Schleswig-Holstein är med 2,8 miljoner invånare den
största medlemmen i STRING. Schleswig-Holstein har
lång kustlinje, attraktiva sandstränder och en rik
turismindustri som följd härav.
Näringslivet består främst av små- och mellanstora företag inom en mängd olika branscher, men även Hamburg
där de större företagen finns. Bland de mer framstående
branscherna finns it, livsmedel, vindenergi, life science,
turism, maritim teknologi, logistik och maskinteknik.

Hamburg är Tysklands näst största stad och har Europas
tredje största hamn – och är därför en stark aktör inom
transport- och logistik. Marin industri och teknologi,
hamnservice och flygplansproduktion – med Airbus i
spetsen – är starka branscher som drar nytta av hamnen.
Andra framstående affärsområden är media, it, förnybar
energi, maskinproduktion, life science, turism och
livsmedel.

Akershus Fylke
Oslo

Östfold Fylke

Stockholm

Region Västra Götaland

Akershus Fylke
Oslo

Östfold Fylke

Stockholm

Region Västra Götaland

Göteborg

Region Halland

Region
Huvudstaden
Köpenhamn
Region Själland

Region Skåne
Malmö

FOTO: NEWS ØRESUND- FRED DOTT
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Göteborg

Region Halland

Region
Huvudstaden
Köpenhamn
Region Själland

Rödby

Region Skåne
Malmö

Rödby

Puttgarden

Puttgarden

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Hamburg

Hamburg

Berlin

Berlin

SCHLESWIG-HOLSTEIN

HAMBURG STAD

AREAL

SYSSELSÄTTNING

AREAL

SYSSELSÄTTNING

15 802 km2

1,6 % tillväxt 2016
48 arbetsplatser per 100 invånare
83,2 % förvärvsfrekvens 25-64-åriga

755 km2

3,1 % tillväxt 2016
52 arbetsplatser per 100 invånare
83,0 % förvärvsfrekvens 25-64-åriga

BEFOLKNING
2 882 000
0,5 % årlig tillväxt 2013-2018
0,3 % årlig tillväxt 2018-2023

ÅLDER
15 % andel 0-19-åriga
60 % andel 20-64-åriga
26 % andel 65+

BEFOLKNING

INNOVATION
EU:s Regional Innovation Scoreboard 2017
109,5 innovation-score, EU=100
Strong - performance group
(Leader, Strong, Moderate, Modest)
76:e plats bland 220 EU-regioner

1 810 000
0,8 % årlig tillväxt 2013-2018
0,6 % årlig tillväxt 2018-2023

ÅLDER
13 % andel 0-19-åriga
65 % andel 20-64-åriga
22 % andel 65+

KUNSKAP
EKONOMI
85 806 miljoner EUR, BRP 2015
30 200 EUR, BRP per invånare 2015
1,6 % BRP-tillväxt 2015
Fämst små- och mellanstora företag
Branscher: IT, livsmedel, vindenergi, life science,
turism, maritim teknologi, logistik och maskinteknik.

INNOVATION
EU:s Regional Innovation Scoreboard 2017
123,7 innovation-score, EU=100
Leader– performance group
(Leader, Strong, Moderate, Modest)
45:e plats bland 220 EU-regioner

KUNSKAP

24 % av de 25-64-åriga har en högre utbildning
44,6 % av de sysselsatta är anställda inom high-tech
tillverkning och kunskapsintensiva sektorer
(2,6 procentenheter över rikssnittet)

EKONOMI

8 universitet och högre lärosäten

6 universitet och högre lärosäten

50 % av invånarna använder internet i kontakt med
offentliga myndigheter

Hamburg är en stark aktör inom transport och logistik
och har Europas tredje största hamn.
Branscher: Logistik, marin industri, it, förnybar energi,
life science, media, turism, livsmedel, maskinteknik.

MILJÖ

TURISM

MILJÖ

6,1 ton växthusgaser per invånare, Co2-ekvivalenter

13 331 001 gästnätter 2016
24,6 % av gästnätterna var utrikes turister

8,7 ton växthusgaser per invånare, Co2-ekvivalenter

109 520 miljoner EUR, BRP 2015
61 700 EUR, BRP per invånare 2015
2,1 % BRP-tillväxt 2015

36 % av de 25-64-åriga har en högre utbildning
49,3 % av de sysselsatta är anställda inom high-tech
tillverkning och kunskapsintensiva sektorer
(7,3 procentenheter över rikssnittet)

60 % av invånarna använder internet i kontakt med
offentliga myndigheter

TURISM
24 759 406 gästnätter 2016
8 % av gästnätterna var utrikes turister
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Andel av befolkning

Befolkning

Genomsnittlig
årlig
tillväxt
prognos
2018 2023

0-19
årige

20-64
årige

65+ årige

Andel
av
befolkningen
25 - 64
år med
högre
utbildning2

Regional Innovation Score6

Turism

Ekonomisk aktivitet

BRP
tillväxt
2015

Förvärvsfrekvens2

Sysselsättningstillväxt
20164

Arbetsplatser
per 100
invånare4

Gästnätter
20165

Utrikes
turisters
andel av
gästnätter
2016

Kunskapsintensiva jobb6

"2017"
- score
relative
to EU
2017

Performance
group

Plats

Andel av
sysselsättning i
high-tech
tillverkning och
kunskapsintensiv
sektorer,
procent

Över
eller
under
rikssnittet,
procentpoint

Andelen
individer
som
använder
internet
i kontakt
med
offentliga
myndigheter (%)

Areal,
km2

Befolkning1 (1
jan 2018)

Genomsnittlig
årlig
tillväxt
20132018

SchleswigHolstein

15 802

2 882 000

0,5%

0,3%

15%

60%

26%

24%

85 806

30 200

1,6%

83,2

1,6%

48

24 759 406

7,9%

109,5

Strong

76

44,6

2,6

50

Region
Hovedstaden

2 559

1 823 000

1,0%

0,9%

22%

61%

17%

48%

109 559

61 600

2,9%

75,4

2,1%

55

10 871 724

55,5%

154,9

Leader +

5

59,5

9,9

91

Region Sjælland

7 223

835 000

0,5%

0,3%

22%

55%

22%

30%

27 131

32 900

3,2%

74,7

1,2%

389

3 093 372

20,0%

113,7

Strong +

68

49,2

-0,4

85

Region Skåne

10 969

1 345 000

1,3%

1,0%

23%

57%

20%

43%

51 126

38 600

5,2%

75,7

2,3%

44

5 888 137

24,0%

141,8

Leader +

14

53,6

-0,3

82

Region Halland

5 428

325 000

1,3%

1,3%

24%

55%

22%

39%

10 901

36 600

1,8%

82,5

2,0%

44

2 702 653

14,0%

138,3

Leader

22

50,6

-3,3

83

Västra Götalandsregionen

23 797

1 691 000

1,1%

1,0%

23%

58%

19%

42%

76 026

47 800

5,5%

79,3

2,7%

50

9 777 379

31,0%

138,3

Leader

22

50,6

-3,3

83

Østfold Fylke

3 889

295 000

0,9%

1,0%

23%

58%

19%

31%

11 277

38 700

2,6%

70,3

0,7%

44

923 881

12,0%

95,5

Strong -

106

49,9

-2,3

82

Akershus Fylke

4 579

614 000

1,6%

1,8%

26%

59%

16%

45%

32 271

51 200

1,0%

77,5

1,2%

40

2 067 574

28,0%

130,8

Leader

27

58,9

6,7

90

Hamburg

755

1 810 000

0,8%

0,6%

13%

65%

22%

36%

109 520

61 700

2,1%

83,0

3,1%

52

13 331 001

24,6%

123,7

Leader -

45

49,3

7,3

60

Köpenhamn

86

613 000

1,9%

1,6%

19%

70%

10%

56%

49 739

67 600

1,0%

72,6

2,7%

64

6 929 916

64,0%

Malmö

157

334 000

1,6%

1,4%

23%

62%

15%

49%

16 639

49 900

7,3%

70,7

3,4%

54

2 926 898

27,0%

STRING

75 001

11 620 000

0,9%

0,8%

21%

58%

21%

35%

513 617

45 300

3,0%

79,3

2,1%

48

73 415 127

23,7%

BRP
2015,
million
EUR3

BRP
per invånare
2015,
EUR

Akershus Fylke

STRING

Oslo

AREAL

SYSSELSÄTTNING

KUNSKAP

75 001 km2

2,1 % tillväxt 2016
48 arbetsplatser per 100 invånare
79,3 % förvärvsfrekvens 25-64-åriga

35 % av de 25-64-åriga har en
högre utbildning
45 –60 % av de sysselsatta är anställda inom high-tech tillverkning
och kunskapsintensiva sektorer
50–91 % av invånarna använder
internet i kontakt med offentliga
myndigheter
41 universitet och högre lärosäten

BEFOLKNING
11 620 000
0,9 % årlig tillväxt 2013-2018
0,8 % årlig tillväxt 2018-2023

ÅLDER
21 % andel 0-19-åriga
58 % andel 20-64-åriga
21 % andel 65+

EKONOMI
513 617 miljoner EUR, BRP 2015
45 300 EUR, BRP per invånare 2015
3,0 % BRP-tillväxt 2015

Fotnot: Oslo är inte med i sammanställningen då Oslo kommun utgör
ett eget fylke.
Källa: Eurostat, Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån, Statistisk
Sentralbyrå, Ørestat, Statistikamt Nord, Statistisches Amt für Hamburg
und Schleswig-Holstein, Statistische Ämter des Bundes und derLänder,
Norges Bank, Riksbanken, SMHI, data2go.dk

TURISM
75 415 127 gästnätter 2016
23,7 % av gästnätterna var utrikes
turister

Östfold Fylke

Stockholm

Region Västra Götaland

Göteborg

Region Halland

INNOVATION
EU:s Regional Innovation Scoreboard 2017
95,5–154,9 innovation-score,
EU=100
Leader & Strong performance group
(Leader, Strong, Moderate, Modest)
Placeringar bland 220 EU-regioner:
5, 14, 22, 27, 45, 68, 76, 106.

MILJÖ

Region
Huvudstaden

3,0 – 8,7 ton växthusgaser per
invånare,
Co2-ekvivalenter

Köpenhamn
Region Själland

Rödby
Puttgarden

Region Skåne
Malmö

1. Befolkningssiffror för Hamburg och Schleswig-Holstein är per 31 december 2016.
2. För Akershus och Østfold är det 25-66 år. Siffror
för Malmö inkluderar invånare som arbetar i
Danmark
3. Siffror för Köpenhamn är för Köpenhamn by
(Köpenhamn, Frederiksberg, Dragør och Tårnby
kommuner). Siffror för de svenska och norska
medlemmarna är 2014 års siffror framskrivna
med utvecklingen i de nationella siffrorna omräknade till euro. För Malmö är siffran beräknad som
andel av Skåne enligt nationell statistik.
4. Sysselsättningssiffrorna för de norska, svenska
och danska regionerna och kommunerna är hämtade från den registerbaserade sysselsättningsstatistiken, för de tyska områdena har statistik från
arbetskraftsundersökningen (AKU) använts.
5. Gästnätter i Sverige inkluderar alla typer av logi.
Gästnätter i Danmark inkluderar alla typer av logi,
förutom Köpenhamn där det enbart är hotell och
feriecenter
6. Statistiken finns endast på NUTS2 nivå. Siffran
för Skåne inkluderar också Blekinge. Siffran för
Halland och Västra Götaland är den samlad siffran
för de två regionerna. Siffran för Østfold inkluderar
också Buskerud, Vestfold och Telemark. Siffran för
Akershus inkluderar ochså Oslo.

Schleswig-Holstein

Hamburg
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BILAGA

ANTAL RESANDE OCH FORDON ÖVER FEHMARN BÄLT 2022-2035

2025

Trafiksprång
per dag
2022

Trafiksprång i
procent
2022

Trafiksprång
& ramp-up
inkl. naturlig
trafiktillväxt
2025

Trafiksprång och
infasning
2022-2025

Årlig
tillväxt
2025-2035

30 504

7 540

39%

11 353

59%

1,3%

20 079

23 715

6 375

47%

10 011

73%

1,8%

3 485

3 649

707

25%

871

31%

0,3%

1 526

3 126

3 140

1 600

105%

1 614

106%

-1,1%

1 142

0

0

-1 142

-100%

-1 142

-100%

-

6 860

9 532

11 088

2 671

39%

236

62%

1,3%

5 395

7 904

9 362

2 510

47%

3 967

74%

1,7%

74

93

99

19

26%

25

33%

0,3%

1 392

1 534

1 627

142

10%

236

17%

1,3%

Utan fast
förbindelse
2022

Med fast
förbindelse
2022

19 151

26 690

i bil

13 704

i buss

2 778

med tåg
med färja
Fordon per dag

Passagerare per dag
Varav:

BILAGA
Trafikprognoser

Varav:
Bilar (inkl. motorcyklar)
Bussar
Lastbilar

Källa: ”Fehmarnbelt Forecast 2014”, Intraplan og BVU, november 2014, sida 138 och 152

I detta avsnitt redogörs den officiella trafikprognosen för den kommande Fehmarn
Bält-förbindelsen mer detaljerat. Den senaste trafikprognosen utarbetades under
2014 och är en uppföljning på den första trafikprognosen för en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland som kom år 2002.

Trafikprognos - antal resande och fordon
Både antalet resande och antalet fordon över Fehmarn Bält ökar med 39 procent under öppningsåret
(här 2022) från 19 100 till 26 700 resande per dag
och från 6 860 till 9 500 fordon per dag. Denna initiala ökning benämns som trafiksprång. Infasningsperioden och den naturliga trafikökningen under de
fyra år som infasningsperioden pågår innebär en trafikökning på 59 procent för resande och 62 procent
för fordon.
Tre fjärdedelar (75 procent) av de resande förväntas åka med bil 2022 och den andelen förväntas
öka till 78 procent 2025. Utan en fast förbindelse
är andelen bilresande 72 procent över Fehmarn
Bält-förbindelsen, enligt trafikprognosen för 2022.
De tågresande förväntas enligt FTC-prognosen
öka sin andel från 8 till 12 procent med en fast
förbindelse, men enligt prognosen faller denna andelen från 12 procent under öppningsåret 2022 till
tio procent 2025. FTC-prognosen har beräknats
utifrån att järnvägen på den tyska tillslutnings64

anläggningen har en lägre standard (160 km/h)
än vad Bundesdagens finansutskott beslutade om
oktober 2017 (200 km/h). Konsekvensen är att
prognosen har gjorts med längre restider för tågen
än vad som blir verklighet, och därför förväntas det
att tågen kommer att ta en större andel resande än
prognosen visar.
Antal resande inkluderar här alla typer av
transportformer – buss, tåg och bil – över Fehmarn
Bält-förbindelsen. Minskningen av färjeresande är
också inkluderad.
Antalet lastbilar förväntas öka med 142 per
dag mellan Rödby och Puttgarden, men totalt sett
minskar antalet lastbilar mellan Skandinavien och
Kontinenten med 16 lastbilar per dag, eller 6 000
per år, på grund av de förbättrade möjligheterna för
att frakta gods på tåg.
Trafikprognos – tåg
Enligt FTC-prognosen förväntas 93 tåg per dag
2022. Tågen förväntas öka till 101 per dag under
MALMÖ STAD • April 2018

2025 och 114 under 2035. Av dessa är antalet
godståg 61 stycken 2022, 65 under 2025 och de
förväntas öka till 74 under 2035. 90 procent av
godstågen är transittrafik genom Danmark till och
från Sverige/Norge/Finland via Öresundsbron.
85 procent av de 61 godstågen per dag använde
tidigare Stora Bält-förbindelsen, 5 procent färjor mellan Sverige och Tyskland och 10 procent är ny trafik.
Den generella utvecklingen i mängden som fraktas
med godståg har en större betydelse för utvecklingen i
antalet godståg över Öresundsbron, än öppningen av
Fehmarn Bält-förbindelsen i sig. 2016 passerade 24
godståg per dag Öresundsbron och öppningen av Fehmarn Bält-förbindelsen kommer endast att öka antalet
godståg över Öresundsbron med sex tåg per dag.
Antagandet om hur många ton ett godståg i
genomsnitt fraktar skiljer sig åt mellan olika prognosmodeller. Det får i sin tur betydelse för hur många
godståg som prognosticeras och för hur mycket av
kapaciteten som tas upp av godstågen. Som exempel
kan nämnas prognoser för antalet godståg över Öresundsbron. Den danska landstrafikmodellen (LTM)
uppskattar antalet godståg till 44 tåg per dag under
2030, med en ökande godsmängd från 760 ton per
tåg år 2010 till 910 ton per tåg år 2030. Den svenska
prognosen SAMGODS uppskattar antalet godståg
per dag till 81 år 2040 med en godsmängd per tåg
på 690 ton och Fehmarn-prognosen (FTC) har den
lägsta genomsnittsvikten på 534 ton per tåg. Under
MALMÖ STAD • April 2018

2012 var den konstaterade nettogenomsnittsvikten
per godståg på Öresundsförbindelsen 754 ton.
Om man antar att godsmängden per tåg är
densamma i alla tre prognoser skiljer det inte mycket mellan LTM-modellen och FTC-prognosen i
antalet godståg. Med ett antagande om en genomsnittlig godsmängd på 754 ton (godsmängd på Öresundsbron per tåg år 2012) ger LTM-modellen 53
godståg per dag och FTC-prognosen 47 godståg per
dag. Med samma antagande får SAMGODS-prognosen 74 godståg per dag, vilket är 21-27 fler
godståg per dygn och motsvarar cirka ett extra tåg
per timme dygnet runt. Det får alltså stor betydelse
för hur mycket kapacitet som Öresundsbron har till
persontågstrafik.
Trafikprognos – påverkan på
transportmedelval
Enligt den officiella trafikprognosen för Fehmarn
Bält-förbindelsen ger den fasta förbindelsen inte
ett stort trafiksprång. Det är den generella utvecklingen i resandet över tid som ger den stora skillnaden på resandet i dag och framöver. Öppningen
av den fasta förbindelsen ger 113 000 fler resande
mellan Skandinavien och Kontinentaleuropa
under öppningsåret vilket motsvarar 310 resenärer
per dag. Men Fehmarn Bält-förbindelsen ändrar de
resande sitt val av transportmedel. Fler kommer att
65
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Om rapporten

ANTAL GODSTÅG OCH GODSMÄNGD PÅ ÖRESUNDSBRON UTIFRÅN
TRAFIKMODELLERNA
År

Godståg per dag

Godsmängd per tåg

Godsmängd per dag (ton)

LTM

2030

44

910

40 040

SAMGODS

2040

81

690

55 890

FTC

2035

66,6

534

35 564

Källa: Trafikverket, Sverigeförhandlingen och Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Resande och transporter över Öresund, 2017.
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ILLUSTRATION: FEMERN A/S

resa med bil och tåg och färre med flyg, buss och
färja mellan Skandinavien och Kontinentaleuropa.
Under öppningsåret förväntas tågresenärerna öka
med 1 425 personer per dag och bilresenärerna
med 871 personer per dag. Flera av dessa har
tidigare valt att resa med flyget, som förlorar 721
resenärer per dag, buss (minus 85 resenärer per
dag) eller som landgångsresenärer (minus 1 181
resenärer per dag). I trafikprognosen förutsätts att
färjerutten Rödby-Puttgarden läggs ner när den
fasta förbindelsen över Fehmarn Bält öppnas, på
samma sätt som färjan mellan Dragör och Limhamn lades ner då Öresundsbron öppnades.
Huvudparten av resorna är mellan Östdanmark
och Tyskland, och det är även här som två av tre
nya resor kommer att ske. Endast sju procent av
alla nya resor är mellan Sverige och Kontinentaleuropa, vilket motsvarar 22 resor per dag. Men som
för resandet generellt kommer transportmedelvalet
mellan Sverige och Kontinentaleuropa att ändra
sig med fler tåg- och bilresor (293 fler tågresenärer
per dag och 58 fler bilresenärer per dag) och färre
flyg- och bussresor (271 färre flygresenärer och 60
färre bussresenärer per dygn).

FEHMARN BÄLTFÖRBINDELSENS EFFEKT PÅ RESESTRÖMMARNA MELLAN
SKANDINAVIEN OCH KONTINENTALEUROPA
Antal resande per dag

Varav Sverige

1 425

293

Bil

871

58

Flyg

-721

-271

Buss

-85

-60

Färja

-1 181

3

Totalt

310

22

Järnväg

Källa: ”Fehmarnbelt Forecast 2014”, Intraplan og BVU, november 2014
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• Andresen Analys, TDL och Econima, ”Fast forbindelse
Femern Bælt - Effekterne for erhvervslivet” (2014)
• BaneDanmark, ”Beslutningrund Ring Syd (Glostrup St.
- Kalvebod - Ørestad St.)” (2017)
• Banenor, ”The Follo Line Project - New double track
for 250 km/h from Oslo S to Ski” (2018)
• Christian Wichmann Matthiessen,”Den faste Femern
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(2013, uppföljning 2015)
• Christian Wichmann Matthiessen ”Femern-forbindelse
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• DTU och COWI på uppdrag av Transportministeriet,
”Transportøkonomiske Enhedspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser” (version 1.71)
• Intraplan og BVU, ”Fehmarnbelt Forecast 2014” (2014)
• Norges regering, ”Nasjonal transportplan 2018–2029”
(2017)
• Transportministeriet, ”Incentive på uppdrag av Transportministeriet: Samfundsøkonomisk analyse af en
fast forbindelse over Femern Bælt” (2015)
• Region Skåne, ”Skåne - facts and key trends 2017”
(2017)
• Skåne Läns Landsting, ”Västkustbanan - dubbelspår
på hela sträckan” (2017)
• Sveriges regering, ”Förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet har överlämnats till regeringen” (2017)
• Winter Karin, KTH, ”Sociala nyttor i Sverigeförhandlingen” (2015)
• Wonderful Copenhagen Research & Developmet,
”Building Tourims Stakeholder analysis” (2012 - opfølgning 2015 CWM)
• Öresundskommitten, ”IBU-update - opdatering af
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• Øresundsinstituttet och Stockholm Business Region,
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(2016)
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dinletbane.dk
dsb.dk
Europasparet.se
groundedtravel.com
handelskammer.se
newsoresund.se
Rejseplanen.dk
scb.se
Skanetrafiken.se
Stringnetwork.org
Sydsvenskan
Sverigeförhandlingen.se
Trafikstyrelsen.dk
Trafikverket.se
trm.dk
8millioncity.com
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• Bernd Jorkisch, vd Jorkisch
• Camilla Ahlberg, Marketing manager Clarion Hotel &
Congress Malmö Live
• David Depenau, Weissenhäuser Strand
• Frank Luthardt, presskontakt Tysk-Svenska Handelskammaren
• Henrik Sylvan, centerledare på Railtech DTU
• Hermann Haraldsson, vd Boozt Fashion
• Lena Andersson, ansvarig för Travel trade Tourism in
Skåne
• Magnus Malmqvist, vd DSV Road
• Mats Martinsson, Business Manager Orkla Foods
Sverige
• Petter Essen, affärschef SJ
• Pia Kinhult, Head of Host States Relations ESS
• Robert Feidenhans´l, vetenskapsmanager XFEL
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Eurostat
Danmarks Statistik
Statistiska Centralbyrån
Statistisk Sentralbyrå
Ørestat
Statistikamt Nord
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
Statistische Ämter des Bundes und derLänder
Norges Bank
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data2go.dk
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