STRING – Siffror & fakta
STRING – Organisationen
STRING är ett politiskt partnerskap mellan

nordeuropeisk grön tillväxtkorridor mellan Hamburg

Hamburg och Schleswig-Holstein i Tyskland,

och Öresundsregionen i ett funktionellt samarbete

Region Hovedstaden, Region Själland och

med grannregionerna. STRING-samarbetet har ett

Köpenhamns kommun i Danmark samt Region

eget sekretariat med säte i Sorø i Danmark.

Skåne i Sverige. STRING är drivkraften bakom en
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STRING – Siffror & fakta
STRING-regionen
OSLO
STOCKHOLM

KÖPENHAMN

HAMBURG

STRING-korridoren ska utvecklas gränsöverskri-

På Själland ligger Köpenhamn med sitt upptag-

dande till ett grönt europeiskt kraftcentrum och till

ningsområde. På andra sidan Öresund ligger

ett starkt strategiskt nav som bidrar till vetenskap,

Malmö, Sveriges tredje största stad och samtidigt

tillväxt, välfärd och hållbarhet i Nordeuropa,

Skånes huvudstad.

inklusive Östersjöregionen. STRING som region är
således korridoren mellan och inklusive metropo-

Köpenhamn och Malmö knyts samman med

lerna Hamburg och Köpenhamn-Malmö.

Öresundsbron. De båda städerna anses vara
Öresundsregionens kärna och tillväxtcentrum.

Geografiskt inbegriper STRING-regionen ett

Tillsammans är Köpenhamn och Malmö Skandi-

område från staden Hamburg, den tyska delstaten

naviens största sammanhängande tätortsområde.

Schleswig-Holstein, de danska öarna Lolland,
Falster och Själland fram till Skåne i Sydsverige.

STRING i siffror
Antal invånare (2013) 8.462 milj.
Arbetskraft (2013) 4.512 milj.
Bruttoregionalprodukt (2011) EUR 328.177 milj.
Bruttoregionalprodukt per invånare (2011) EUR 39.420 milj. (EU 28-genomsnitt: EUR 25.100)
Arbetslöshet (2013) 6,8 % (EU 28-genomsnitt: 10,8 %)

56 universitet, 18 forskningsinstitut, 325.000 studenter, 70.000 universitetsanställda
Kilder: Eurostat und Fehmarnbelt Business Council
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STRING – Fem strategiska milstolpar
Infrastruktur

Båda anläggningarna kommer att vara i drift när

STRING är djupt involverat i hur den övergripande

den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar

infrastrukturen mellan Hamburg och Öresunds-

2021, och därmed blir vår del av Europa ett

regionen ska utvecklas. STRING har satt upp

världsledande forskningscentrum inom material-

ett övergripande krav på att det ska ta högst

vetenskap.

2,5 timmar att resa med tåg från Köpenhamn till
Hamburg. Detta skulle göra att de två metropo-

Kultur och turism

lerna knyts närmare varandra. Nya kulturella och

Turism skapar arbetstillfällen, internationell

ekonomiska synergieffekter uppstår och ett nytt

uppmärksamhet, nätverk och är en grund för stra-

kraftcentrum i norra Europa skapas – till nytta för

tegisk infrastruktur såsom flygplatser, arenor och

hela regionen.

kongresscenter. Turismen skapar en värdekedja
som binder samman en lång rad affärsområden

STRING arbetar för närvarande framgångsrikt

i syfte att erbjuda konsumenten en omfattande

med att samla trafikministrarna från Tyskland,

produkt. Turismen spelar därför en avgörande roll i

Sverige och Danmark för att diskutera planeringen

regionens övergripande tillväxtstrategi.

av en gränsöverskridande och sammanhängande
infrastruktur i STRING korridoren redan nu.

Turistindustrin ska därför stärkas i hela regionen
genom kunskapsutbyte och samarbeten – både

Grön tillväxt

nu och efter att Fehmarn Bält-förbindelsen har

Grön tillväxt strategin utgår ifrån fem områden

öppnats.

där STRING-regionen är ledande och där det
finns potential att utveckla verksamheter. Dessa

Alla STRING-partners är överens om att turistindu-

områden är:

strin har en viktig roll att spela för att integration,

• Gröna transporter

tillväxt och nya arbetstillfällen ska kunna skapas i

• Hållbara städer

samband med att den fasta förbindelsen byggs.

• Energieffektiva byggnader
• Förnybar energi

Gränshinder – och att överbrygga dem

• Resurseffektivitet och avfallshantering

Ett mycket centralt arbete i en gränsöverskridande
integrationsprocess är att ta bort barriärer och

Forskning och utveckling

hinder för den fria rörligheten. Vardagliga men

Det finns många möjligheter till samarbete

viktiga aspekter som exempelvis skatter, anställ-

inom forskning och utveckling mellan företag

ningsvillkor, olika lagstiftning, bestämmelser och

och forskningsinstitutioner i Danmark, Sverige

byråkrati – eller helt enkelt bristande kunskap och

och norra Tyskland. Det senaste exemplet är

förståelse – kan hindra den individuella integra-

samarbetsavtalet som tecknades mellan parti-

tionen.

kelacceleratorn ESS, som för närvarande byggs
i Lund i Skåne. Beräkningsenheten förläggs vid

STRING stöder arbetet med att ta bort hinder,

Niels Bohr-institutet i Köpenhamn medan röntge-

för att man på bästa sätt ska kunna utnyttja de

nanläggningarna förläggs vid forskningscentrumet

massiva investeringarna i en gränsöverskridande

DESY i Hamburg.

infrastruktur.
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