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Passengers per year on existing links 

Ny infrastruktur skaber vækst 



 
 
• Et politisk samarbejde der har til formål at skabe en tilgængelig infrastruktur, vækst, jobs 

og sikre en bæredygtig udvikling i korridoren mellem Hamburg og Skåne. 
 

• Region Skåne 
• Region Hovedstaden 
• Københavns kommune 
• Region Sjælland 
• Schleswig-Holstein 
• Hamburg 

 
• Knap 10 mio. indbyggere 
• BRP: 365 mia. EUR  
• BRP/indbygger 36,500 EUR (EU gennemsnit 27.500 EUR) 
• 54 universiteter, 18 forskningsanlæg, 325,000 studerende, 70,000 forskere 

 

STRING 



 
 

 
STRING har fem prioriterede områder 

  
 

 

Vi samarbejder inden for seks hovedområder: 
 
•Infrastruktur – Hamburg – København 2 ½ time 
 

•Grøn Vækst – STRING Green Growth Strategy: GREAT,  
 

•Forskning og udvikling – DESY – ESS/Max IV mm. 
 

•Turisme  – driver integration, større plet på kortet 
 

•Kultur og kreativ industri – sammenhængskraft og vækst 
 

•Nedbryde grænsebarrierer – fri bevægelighed (sic!!) 



 
 
• Lobbying : nationalt, EU – og internt! 
• Kommunikation. Nyhedsbrev, SOME, web, presse etc. 
• Initierer projekter, GREAT,  
• Initierer netværk, Turisme netværk, grønt ekspertnetværk, STRING science 

network, STRING Cultural and Creative Industries Network, STRING Advisory 
Board 

• Netværk med aktører, FBBC, FBC, DK og D Transportministerier, 
parlamenternes transportkomiteer etc. 

• EU: DG Move primært, ScanMed Corridor, EU kontorerne i Bruxelles, EP 
parlamentarikere 

• Events: Almedalen, Folkemødet, Fehmarnbelt Days 

Aktiviteter 



 
 
• Tunnel: Fehmarn – Rødby – byggestart 2019/20 – færdig 2027/28 
• Landanlæg i DK: København-Ringsted banen, Ringsted Rødby (Strækningen til 

Nykøbing færdig i 2021 (pendlertid fra 2 t til 55 min), Ny Storestrømsbro færdig i 
2022 

• Landanlæg D: Lübeck – Puttgarten: ny jernbane, færdig 2024 – pengene ER 
afsat i 2030 investeringsplanen. Ny Fehmarnsundbro, ER afsat i den nye 
investeringsplan 
 

• I. E. : det kører, men det tager tid! 

Femern projektet 



 
 

TEN-T Core Network 



Mange tak! 
 
www.stringnetwork.org 

Jacob Vestergaard: jves@stringnetwork.org 
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