STRING – Tal & Fakta
STRING – Organisationen
STRING er et politisk partnerskab mellem

en nordeuropæisk grøn vækstkorridor mellem

Hamburg og Schleswig-Holstein i Tyskland,

Hamburg og Øresundsregionen (København-

Region Hovedstaden, Region Sjælland og

Malmö) i et funktionelt samarbejde med

Københavns Kommune i Danmark, samt Region

naboregionerne. STRING-samarbejdet råder over

Skåne i Sverige. STRING er drivkraften bag

sit eget sekretariat, som har sit sæde i Sorø.
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STRING-regionen
OSLO
STOCKHOLM

KØBENHAVN

HAMBURG

STRING-korridoren skal udvikle sig grænseover-

Schleswig-Holstein, de danske øer Lolland, Falster

skridende til et grønt europæisk kraftcenter og til

og Sjælland til og inklusive Skåne i Sydsverige.

en stærk strategisk akse, som vil bidrage til viden,
vækst, velfærd og bæredygtighed i Nordeuropa,

På Sjælland ligger København med sit opland. På

herunder Østersøregionen.

den anden side af Øresund ligger Malmö, Sveriges
tredjestørste by og samtidigt Skånes hovedstad.

STRING som region er således korridoren
mellem og inklusive metropolerne Hamburg og

København og Malmö er forbundet med hinanden

København-Malmö.

igennem Øresundsbroen. Begge byer anses
som Øresundsregionens kerne og vækstcenter.

Geografisk dækker STRING-regionen fra og med

Sammenlagt er København og Malmø det største

Den Frie og Hansestad Hamburg over delstaten

sammenhængende byområde i Skandinavien.

STRING i tal
Indbyggertal (2013) 8.462 mio.
Erhvervsaktiv andel af befolkningen (2013) 4.512 mio.
Regionens BNP (2011) 328.177 mio. EUR
Regionens BNP pr. indbygger (2011) 39.420 EUR (EU 28-gennemsnit, 25.100 EUR)
Ledighed (2013) 6,8 % (EU 28-gennemsnit: 10,8 %)

56 universiteter, 18 forskningsinstitutioner, 325.000 studerende, 70.000 videnskabelige medarbejdere
Kilder: Eurostat und Fehmarnbelt Business Council
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STRING – Fem strategiske milepæle
Infrastruktur

Begge faciliteter vil være i drift på omkring det

STRING er stærkt optaget af, hvordan indholdet

tidspunkt, hvor den faste forbindelse over Femern

i den overordnede infrastruktur mellem Hamburg

Bælt åbner i 2021. Herigennem opstår verdens

og Øresundsregionen bliver.

førende region inden for materialeforskning i
denne del af Europa.

STRING har stillet et generelt krav om, at det
ikke må tage mere end 2,5 timer at rejse fra

Kultur og turisme

København til Hamborg med tog. Det vil knytte de

Turisme skaber jobs, international opmærk-

to store metropoler tættere sammen. Der vil opstå

somhed, netværk og et grundlag for strategisk

nye kulturelle og økonomiske synergier samt et

infrastruktur, såsom lufthavne, arenaer og kongre-

nyt nordeuropæisk kraftcenter – til gavn for hele

scentre. Turismen er grundlag for en værdikæde,

regionen

som binder en lang række sektorer sammen i
bestræbelserne på at levere et samlet produkt til

Aktuelt arbejder STRING med succes på at få

kunderne. Turisme spiller derfor en vigtig nøgle-

samlet trafikministrene fra Tyskland, Sverige og

rolle i regionens samlede vækststrategi.

Danmark for at diskutere planlægningen af en
grænseoverskridende og sammenhængende

Turistbranchen i hele regionen skal derfor styrkes

infrastruktur i STRING-korridoren allerede nu.

gennem vidensdeling og samarbejde – både nu
og efter Femern-forbindelsens åbning.

Grøn vækst
Grøn Vækst-strategien fokuserer på fem temaer,

STRING-partnerne er enige om, at turistbranchen

hvor STRING er førende, og som har potentiale for

spiller en aktiv rolle i skabelsen af øget integration,

forretningsudvikling. Disse temaer er:

vækst og af nye jobs i kølvandet på etableringen

• Grøn mobilitet

af den faste forbindelse.

• Bæredygtige byer
• Energieffektivitet i bygninger

Barrierer – og deres afskaffelse

• Vedvarende energi

Et helt centralt punkt i en integrationsproces på

• Ressourceeffektivitet og affaldshåndtering

tværs af landegrænser er arbejdet med at fjerne
barrierer og hindringer for fri bevægelighed. Helt

Forskning og udvikling

almindelige, men vigtige aspekter som skatte-,

Der er mange muligheder for samarbejde inden

social- og ansættelsesforhold, forskelle i lovgiv-

for forskning og udvikling blandt virksomheder

ningen, regler og administration, eller simpelthen

og forskningsinstitutioner i Danmark, Sverige

manglende viden og forståelse, kan blokere en

og Nordtyskland. Det seneste eksempel er den

individuel integrationsproces.

samarbejdsaftale, der er indgået mellem det
neutronbaserede forskningscenter ESS, som er

STRING støtter bestræbelserne på at nedbryde

ved at blive opført i Lund i Skåne. Datacentret vil

barriererne – for på den måde at være med til at

blive placeret på Niels Bohr Instituttet i Køben-

sikre den bedste udnyttelse af de massive investe-

havn, mens røntgenfaciliteterne vil placeres på

ringer i en grænseoverskridende infrastruktur.

forskningscentret DESY i Hamburg.
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