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Megaregion Western Scandinavia
Samarbeidsalliansen Osloregionen

Hva er en megaregion?

«En megaregion er et integrert system av flere ulike
(stor)byer og deres omland, som det er mulig å besøke i
løpet av en dag ved hjelp av bil, buss eller tog»

Sammendrag
• Utviklingsaksen Oslo – Göteborg – Malmö/København utgjør en
potensiell megaregion
• Hva regionene får gjort sammen er av stor betydning både for oss, og for
våre to (tre) land
• Stadig økende integrasjon av virksomheter, handel og mennesker
• Regional vekst og utvikling hindres av manglende samhandling mellom
landene
• Også lokalt og regionalt kan det gjøres betydelig mer
• Megaregionen kjennetegnes av at innbyggerne har gjennomgående høy
livskvalitet og at næringslivet er høyinnovativt i et OECD-perspektiv
• Samferdselsinvesteringer må betraktes i et megaregionalt perspektiv

Gjennomsnittshastigheter og avgangsfrekvenser
mellom storbyene 2017
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OECDs hovedobservasjoner
• Potensial i Norge og Sverige for at området kan utvikles til et
storbynettverk / en megaregion
• De ulike delregionenes økonomier er ikke integrert på områder som
krever høyhastighets samferdselsløsninger – men ting er i bevegelse
• Gitt de nordiske landenes klimaambisjoner er dagens
samferdselsløsninger ikke bærekraftige
• Eksisterende samarbeid er ufokuserte og mangler en felles visjon.
Dette krever et sterkere politisk og regionalt hverdagsengasjement
• Fellesprosjekter, via f.eks. Interreg eller Horizon2020, kan betraktes
som positive unntak men er i seg selv utilstrekkelige

OECDs anbefalinger:
hvorfor, hva, hvordan … og for hvem?
• OECD: Bygg videre på den nordiske modellen for velferdsstaten. Høy
livskvalitet, gode livsvilkår med balanse arbeid/fritid
• Det finnes en rekke områder hvor det er mulig å samarbeide megaregionalt
både i hverdagen og mer langsiktig: Liveability/Culture/Tourism; Climate
and Sustainable Urban Futures; Health and Well-Being; Integrated Labour
Markets; Sustainable Transport; Marine and Maritime Environment;
Bioeconomy
• Universitets- og forskingsmiljøene er sentrale samarbeidsaktører
• Det kreves politisk vilje og enighet om langsiktige satsinger, men ingen
behøver å være med på alt
• Se infrastrukturinvesteringer i et STRING-perspektiv (med forlengelse til
Tyskland og videre sørover). Kompletter med analyser for hele STRINGgeografien
• Bidra til mer samordnet transportplanlegging på tvers av landegrensene
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OECDs anbefalinger for Østfold/Oslo/Akershus:
arbeidsmarked, innovasjon og nyskaping
Ta i tu med den fragmenterte utviklingen av næringsklynger.
Revurder eksisterende tiltak og arbeid for å utvikle felles
finansieringsordninger (i Oslo, Akershus og Østfold) i samarbeid med
nasjonale virkemiddelaktører for å kunne skalere opp og koordinere
investeringer.
Legg vekt på initiativ i Østfold som støtter den strukturelle
overgangen i vareproduksjonen mot mer verdiskapende virksomheter
og bedre transportforbindelser mot Oslo og Akershus.

OECDs anbefalinger for Østfold/Oslo/Akershus:
regionale kompetansepolitiske strategier
Sats på å innhente aktuell og oppdatert informasjon om tilstanden i
lokale arbeidsmarkeder for å kunne lage prognoser om arbeidslivets
framtidige kompetansebehov.
Anvend klyngemiljøene for å utvikle og trekke til seg høyt utdannet
arbeidskraft og for å styrke relasjonene mellom utdannings- og
opplæringsinstitusjoner og næringslivet.
Samarbeid med frivillige organisasjoner for å hjelpe innflyttere å bli
integrerte i uformelle sosiale nettverk.

Takk for meg!

http://www.oecd.org/publications/oecdterritorial-reviews-the-megaregion-of-westernscandinavia-9789264290679-en.htm

