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3.1 Fælles trafikcharter for Greater Copenhagen og 
infrastrukturinvesteringer i Hovedstaden



 

 

Udkast 28 juni 20161 

Trafikcharter 

Greater Copenhagen 
 

Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig 

infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget økonomisk vækst og velfærd. 

Charteret er oplæg til en dialog med de statslige myndigheder på begge sider af Øresund. 

 

 

 

GREATER CoPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE  

                                                           
1 Tilrettet efter styre(arbejds-) gruppemøde 28. juni 2016 
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Et fælles trafikcharter 
 

Greater Copenhagen har meget at byde på. Der bor 3,9 mio. mennesker i regionen, og vi har høj 

livskvalitet og højtuddannede borgere. Vores erhvervsliv og vidensinstitutioner har mange styrker, 

som skal bringes i spil. Vi vil nedbryde grænserne mellem kommuner, regioner og lande og skabe et 

samarbejde, hvor vi trækker i samme retning, så der skabes vækst og flere job. 

Visionen er, at Greater Copenhagen i 2020 skal være et internationalt knudepunkt for investeringer 

og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Når vi står sammen og har en 

mere sammenhængende region med kortere rejsetid, udvider vi den kritiske masse, der giver 

regionen international bæredygtig gennemslags- og konkurrencekraft.  

Men den internationale konkurrence er benhård! Derfor er en målrettet indsats nødvendig for at 

forbedre rammevilkårene og vækstbetingelser. Velfungerende og robust transportinfrastruktur gør 

det lettere for borgere og virksomheder at komme til, fra og rundt i Greater Copenhagen. Mange 

virksomheder har brug for kvalificerede medarbejdere og internationalt højtuddannet arbejdskraft – 

det skal derfor være nemt og attraktivt for virksomheder at etablere sig, og for medarbejderne at 

finde job og et godt sted at bo.  

Svensk og dansk infrastrukturplanlægning 
 
I Sverige arbejder lokale og regionale myndigheder sammen med den svenske stat om at realisere en 

samlet planlægning og udbygning af infrastrukturen. 

Infrastrukturplanlægningen i Danmark sker gennem konkrete anlægsprojekter og landspolitiske 

aftaler. Den langsigtede planlægning og koordinering 

mellem det lokale og statslige niveau er derfor en 

udfordring.  

Der er i dag ikke en fælles planlægning af 

infrastrukturen på tværs af begge lande. Skal Greater 

Copenhagen sikre god mobilitet og kortere rejsetider 

er der også behov for at tænke tværnationalt, hvis 

infrastrukturen ikke skal blive en barriere for den 

økonomiske vækst – også nationalt.   

GREATER COPENHAGEN er et 

samarbejde mellem Region Sjælland, 

Region Hovedstaden, Region Skåne og 

kommuner i regionerne, der under det 

fælles brand arbejder for at øge væksten 

og beskæftigelsen i metropolen.   
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International tilgængelighed og regionalt samspil 
Københavns Lufthavn er Skandinaviens største lufthavn med 146 internationale destinationer. Der er 

dog et stigende pres fra andre europæiske lufthavne som fx Amsterdam og Berlin. Lufthavnens 

fortsatte udvikling afhænger af en udbygget hub-funktion og forbedret tilgængelighed lokalt, 

regionalt og internationalt. Mere end 60 % af alle lufthavnens passagerer bruger kollektiv trafik til og 

fra lufthavnen fra begge sider af Øresund.    

Med sin geografiske placering er Greater Copenhagen en gateway for person- og varetransport 

mellem Skandinavien og Europa. Transittrafikken skaber en række positive effekter i form af øget 

udbud og frekvens i fly- og færgeforbindelser og muligheder for havne, terminaler og 

logistikvirksomheder. Den omfattende og stigende transittrafik presser dog også miljøet og 

kapaciteten på veje og baner herunder jernbanen over Øresund.  

Femern Bælt-forbindelsen er under forberedelse og etablering, de sidste beslutninger tages i den 

kommende tid. Færgerne fra Skåne over Østersøen vil fortsat spille en betydelig rolle i fremtidens 

både person- og godstransport. 

Tilgængeligheden til de nærmeste storbyregioner, som Hamburg, Århus, Göteborg, Stockholm og 

Oslo, skal forbedres for at øge samspillet til fælles bedste. Dette vil medvirke til, at potentialerne i 

både Greater Copenhagen og den øvrige del af Sverige og Danmark udnyttes bedst muligt.  

Intern mobilitet 

Tilgængeligheden internt i Greater Copenhagen er en væsentlig konkurrencefordel. København 

udgør sammen med Malmø metropolens centrum. Men består også af et netværk af byer. I dag er 

der stor interaktion på tværs af metropolen og dens forskellige byer og områder. Udvikling og vækst 

er afhængigt af et stærkere samspil i dette netværk og forudsætter et velfungerende og robust 

infrastruktursystem for person- og varetrafik i Greater Copenhagen.  

Flere steder i Greater Copenhagen er det nødvendigt med en udbygning af motorvejsnettet for at 

mindske trængsel eller øge tilgængeligheden: 

 Motorvejsforbindelserne Malmø-Helsingborg og Malmø-Lund 

 Motorvejsforbindelserne København-Frederikssund og København- Hillerød 

 Motorvejsforbindelserne København-Kalundborg og den Sjællandske Tværforbindelse 

mellem Sydmotorvejen, Næstved, Slagelse og Kalundborg. 

Der er samtidigt kapacitetsproblemer i jernbanesystemet i forhold til øgede behov for person- og 

godstransport. 

Grøn mobilitet 

Befolkningsudviklingen og ønsket om god tilgængelighed mellem by og opland betyder, at behovet 

for transport forventes at stige. Det er nødvendigt, at udviklingen af en fortsat høj mobilitet sker på 

en bæredygtig måde, gennem fx overflytning til mere miljøvenlige transportformer. Det kræver 

indsatser i form af attraktive tilbud for kollektiv transport, alternative drivmidler og ved bedre 

udnyttelse af jernbanen til godstransport. 
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Greater Copenhagen har stærke kompetencer inden for grønne mobilitetsløsninger. Disse skal 

udnyttes til at skabe nye innovative løsninger til gavn for både erhvervslivet og borgere i Greater 

Copenhagen.  

Indsatser  
 

Greater Copenhagen foreslår en række indsatser, som stiller krav om lokale, regionale og nationale 

prioriteringer og investeringer i både Danmark og Sverige. 

Københavns lufthavn 
 

Københavns Lufthavn er et fælles trafikalt knudepunkt for Danmark og Sydsverige. Adgangen til 

lufthavnen skaber attraktionskraft. Lufthavnen har i sin vækstplan en målsætning at fordoble 

passagertallet fra 20 mio. til 40 mio. passagerer i 2030. Man er i gang, og der er lige nu omkring 25 

mio. passagerer om året. Væksten skal realiseres dels gennem udbygning af lufthavnens faciliteter, 

dels ved et større geografisk opland.  

Mål 

 Vækstplanen for Københavns Lufthavn skal realiseres. 

 Tilgængeligheden til lufthavnen skal øges og i særlig grad med den kollektive trafik fra hele 

Greater Copenhagen, Jylland og Fyn, Sverige og Nordtyskland. 

 

Femern Bælt-forbindelsen 
 

Femern Bælt-forbindelsen er det væsentligste nye infrastrukturprojekt for Greater Copenhagen i den 

nærmeste fremtid for både person og godstransport. Femern Bælt spiller også en stor rolle for 

Sveriges og Danmarks handel med de kontinentale markeder. 

Med forbindelsen bliver Greater Copenhagen koblet op på det europæiske højhastighedsnet i 

Hamborg. Jernbaneanlæggene på Sjælland og en ny Storstrømsbro er vigtige forudsætninger både 

for Femern Bælt-forbindelsen og for de interne forbindelser mod København og Malmø. 

Mål 

 Femern Bælt-forbindelsen skal etableres så hurtigt som muligt, og arbejdet med de danske 

jernbaneanlæg og Storstrømsbroen skal påbegyndes nu. 

 Målet er, at det maksimalt må tage 2½ time at komme fra København til Hamborg med de 

hurtigste togforbindelser. 

 Arbejdet med at fastlægge den fremtidige banebetjening over Femern Bælt skal påbegyndes i 

et samarbejde mellem alle parter. 
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Forbindelser over Øresund 
 

Samarbejdet om Øresundsbroen fremstår i Europa som et eksempel på et vellykket grænseregionalt 

samarbejde. Men på sigt forventes der kapacitetsproblemer på Øresundsbroen. Der er også behov 

for en øget integration mellem Skåne og Sjælland for at sikre fortsat vækst. En fast forbindelse 

mellem Helsingør og Helsingborg er en mulighed at sprede integrationen til et større område, og en 

Øresundmetro mellem København og Malmø er en mulighed for at styrke integrationen mellem de 

to storbyer. 

På længere sigt skal der på statslig niveau træffes beslutning om, hvordan forbindelserne skal 

udbygges. Der er i Greater Copenhagen enighed om, at en fast forbindelse mellem Helsingør og 

Helsingborg skal bygges først og påbegyndes så hurtigt som muligt, samt at Øresundsmetroen er 

koblet til udbygningen af Københavns metro, og kan bygges uafhængigt af om en HH-forbindelse er 

besluttet.  

Mål 

 Flaskehalsproblemer ved Øresundsbroen skal afhjælpes fx ved stationerne ved lufthavnen og 

Ørestad samt for kapaciteten på Øresundsbanen på begge sider af Øresund.  

 På sigt er der behov for yderligere én eller flere faste forbindelserne over Øresund. 

 En svensk-dansk national udredning af nye Øresundsforbindelser skal udføres så hurtigt som 

muligt. Et første skridt er taget med det igangsatte fælles udredningsarbejde omkring 

prognoser for trafikken over Øresund. 

 
Baner med høj hastighed 
Nettet af jernbaner med høj hastighed skal udbygges i alle retninger. Tilgængeligheden til Århus, 

Hamburg, Oslo, Göteborg og Stockholm skal forbedres gennem etablering af højhastighedstog og tog 

med høj hastighed. Nettet er vigtigt i sig selv, men er samtidigt også vigtigt i forhold til Københavns 

Lufthavn. 

En kommende højhastighedsbane fra Stockholm til Malmø skal via Øresundsbroen sørge for direkte 

opkobling til Københavns Lufthavn. Femern Bælt-forbindelsen skal med tilhørende 

baneopgraderinger sørge for koblingen til Europa. Der er også behov for at knytte Greater 

Copenhagen bedre sammen med Göteborg-Oslo området og det vestlige Danmark med hurtigere 

togforbindelser. 

På langt sigt vil en fast Kattegatforbindelse mellem Kalundborg og Århus med højhastighedstog fra 

København yderligere kunne styrke forbindelserne til Jylland.  

 

Højhastighedsbanen i Sverige skal besluttes i de kommende år i en forhandling mellem den svenske 

stat og regioner og kommuner, den såkaldte Sverigeförhandlingen.  

Mål 

 Der skal bygges en højhastighedsbane mellem Malmø og Stockholm med en rejsetid på 

maksimalt 2½ time inden 2035.  

 Bygningen af højhastighedsbanen Malmø og Stockholm skal starte i Skåne. 
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 Eksisterende jernbaneforbindelser til Fyn og Jylland skal opgraderes til højere hastigheder. 

 Forbindelserne skal have god tilgængelighed til Københavns Lufthavn. 

Et sammenhængende kollektivt trafiksystem 
 

En konkurrencedygtig og attraktiv europæisk metropol er kendetegnet ved en velfungerende 

kollektiv trafik. 

Det er vigtigt for virksomhederne, at de kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft med de rigtige 

kompetencer. Medarbejderne skal på en smidig måde kunne nå deres arbejdsplads inden for en 

rimelig tid. Greater Copenhagen skal være ét arbejdsmarked – ét pendlingsområde.  

Den kollektive trafik skal fremstå som et sammenhængende hele for at være attraktiv. Harmonisering 

af takster og billetter, Parkér & Rejs faciliteter samt en organisering, der understøtter 

sammenhængen er vigtige elementer i dette. Et sammenhængende kollektivt trafiksystem er et mål 

for hele Greater Copenhagen på tværs af Øresund. 

Mål 

 En sammenhængende kollektiv trafik i Greater Copenhagen skal fremmes. 

 Det må maksimalt tage én time fra alle dele af Greater Copenhagen at komme til enten 

København eller Malmø med toget som det primære transportmiddel. 

Grøn mobilitet og fossilfri transport 

Transportsektoren har traditionelt et højt energiforbrug med markante udledninger af forurenende 

eller uønskede stoffer, blandt andet CO2. Med ambitionen om at sikre høj mobilitet og 

tilgængelighed er det nødvendigt at udvikle effektive transportløsninger, som reducerer CO2 

udledninger fra transportsektoren og minimerer anvendelsen af fossile brændsler. 

 

Trods store investeringer i infrastruktur på baneområdet de kommende år i Skåne og på Sjælland vil 

vejtransport på lang sigt for både person- og godstransport være den primære transportform i 

Greater Copenhagen. Derfor er det nødvendigt med flere initiativer, som kan omstille 

energiforbruget i vejtransporten til fossilfrie drivmidler. 

Mål 

 Overflytning af gods- og persontransport fra vejtransport til mindre miljøbelastende 

transportformer. 

 Adgangsveje fra det overordnede vejnet til eksisterende og fremtidige intermodale 

jernbaneterminaler og erhvervshavne skal forbedres. 

 Nye og mere miljøvenlige transportteknologier og drivmidler skal aktivt efterstræbes. 

 Forsyningsanlæg til påfyldning af miljøvenlige drivmidler og el-ladestationer skal etableres 

langs det overordnede vejnet. 



3.1 Fælles trafikcharter for Greater Copenhagen og 
infrastrukturinvesteringer i Hovedstaden



  

Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden  KKR-møde 13. september 2016 

 
En storbyregion i vækst 
Hovedstadsregionen er den tættest befolkede del af Danmark. Vi vokser ikke kun målt på indbyggertal, men 

også som metropolområde i kraft af Greater Copenhagen-samarbejdet, der omfatter 3,9 mio. indbyggere fordelt 

på tre regioner og 79 kommuner. 

 

Hovedstaden er vigtig som Danmarks vækstmotor. Omkring halvdelen af den danske eksport skabes af virk-

somhederne i hovedstadsregionen, og det er her, der bliver skabt flest nye arbejdspladser. 85 % af de uden-

landske investeringer i Danmark placeres i Hovedstaden. 

 

En af forudsætningerne for at kunne klare sig i den internationale konkurrence og fortsat være lokomotiv for 

den danske vækst er en moderne og effektiv infrastruktur. Både internt i hovedstadsregionen og i form af gode 

forbindelser til resten af Danmark og til udlandet. Det skal være nemt at komme omkring. Både borgere, stude-

rende og virksomheder er afhængige af en velfungerende og veludbygget infrastruktur. Endvidere medvirker 

en effektiv infrastruktur til at binde hele regionen sammen, herunder også at gøre det mere attraktivt at bosætte 

sig i hele regionen. Et velfungerende transportsystem er således afgørende for erhvervslivets produktivitet og 

borgernes livskvalitet i et moderne samfund. Samtidig er det det dog vigtigt, at der i forbindelse etablering af ny 

infrastruktur etableres de nødvendige støjdæmpende foranstaltninger mv.  

 
Trængslen hæmmer væksten 
Pendlingen i hovedstadsområdet er markant. I alt 68% af alle beskæftigede i hovedstadsområdet1 pendler dag-

ligt ud af deres kommune for at gå på arbejde i en anden kommune. Mere end 172.000 personer pendler dagligt 

ind til centralkommunerne og tilsvarende pendler ca. 112.000 pendler ud til kommuner i hovedstadsområdet. 

Trængsel på vejene og kapacitetsproblemer på banen er et problem, der allerede i dag berører mange i hoved-

stadsregionen, og udfordringerne vil vokse i de kommende år, hvor indbyggertallet forventes at stige med over 

200.000. I 2025 forventes trængslen at betyde, at bilisterne spilder over 18 mio. timer på at sidde i kø. Samtidig 

skal den kollektive trafik i hovedstadsområdet i 2025 håndtere 15 pct. flere ture end i dag, svarende til 141.000 

ekstra ture dagligt.  

 

I dag foretages alle rejser i, til og fra København for 40 pct.’s vedkommende med bil, 24 pct. med kollektiv trafik 

og 36 pct. på cykel.  Den kollektive trafik i hovedstadsområdet består i dag af S-tog (mere end 100 mio. rejser 

per år), lokalbaner (ca. 7,5 mio. rejser per år), metro (ca. 57 mio. passagerer i 2015), samt A-, S- og lokalbusser 

(ca. 185 mio. passagerer i 2015). Den kollektive trafik har således en central rolle i at sikre god mobilitet og 

reducere trængslen i hovedstadsområdet samtidig med, at en udbygget kollektiv trafik medvirker til at reducere 

CO2-udledningen. Der er dermed behov for investeringer rettet mod både bane og vej.     

 

Med det forventede øgede befolkningstal og ønsket om at sikre økonomisk vækst stiger presset på at sikre god 

mobilitet og fremkommelighed i vej- og baneinfrastrukturen.  

 

Der er behov for en sammenhængende planlægning 
Infrastrukturen har en afgørende betydning for væksten – herunder i forhold til at sikre metropolens position 

internationalt bl.a. via Copenhagen Airport. 

 

Parterne bag Greater Copenhagen [har vedtaget] et fælles trafikcharter for hele metropolregionen, som bl.a. 

inkluderer følgende indsatser, der er af afgørende betydning for Greater Copenhagens position som Nordeuro-

pas trafikale knudepunkt:  

– Copenhagen Airport,  

– Femern Bælt-forbindelsen 

– Forbindelser over Øresund og  

– Baner med høj hastighed mellem Skandinavien og Centraleuropa 

– Et sammenhængende kollektivt trafiksystem 

– Grøn mobilitet og fossilfri transport 

                                                      
1 inkl. Greve, Køge, Roskilde, Solrød, Stevns og Lejre kommuner 



 

 

 

Inden for hovedstadsregionen er der imidlertid også behov for infrastrukturinvesteringer, der kan medvirke til at 

reducere trængslen og dermed understøtte den økonomiske vækst og udvikling.  

 

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden peger i fællesskab på en række afgørende infrastrukturinvesterin-

ger og yderligere virkemidler, der vil medvirke til en bedre trafikafvikling i hovedstaden. Investeringerne sigter 

alle på at udfylde ’missing links’ og afhjælpe flaskehalse og er dermed afgørende for at sikre den fortsatte vækst 

i hovedstaden. For at sikre en sammenlignelig beskrivelse af de enkelte projekter har konsulentfirmaet Incentive 

vurderet projekterne ud fra en række kriterier. 

 

I forlængelse heraf skal det understreges, at kommuner og region på en lang række områder arbejder med at 

sikre en sammenhængende infrastruktur i hovedstaden. Med Movias ”Trafikplan 2016” søges et mere forplig-

tende grundlag for et sammenhængende strategisk busnet. Letbanen i Ring 3 er ligeledes et eksempel på, at 

en række kommuner og regionen sammen med staten løfter en stor infrastruktursatsning, som udover at binde 

hovedstadsregionen trafikalt sammen på tværs, også skaber det største samlede by- og erhvervsudviklingsom-

råde i hele den danske del af Greater Copenhagen.  

 

Endelig arbejder kommuner og region i fællesskab på, hvordan der med udgangspunkt i DOT kan sikres en 

bedre sammenhæng i den kollektive trafik. 

 
Vigtige infrastrukturprojekter i hovedstadsregionen2:  
 

Prioriterede vejprojekter # VIP PROJEKTER:  

 

– Forlængelse af Frederikssunds-og Hillerødmotorvejen, der skal mindske trængslen på indfaldsvejene fra 

Nordsjælland mod København og dermed reducere rejsetiden til centrale trafikknudepunkter. 

Kommunerne i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden anbefaler at gennemføre Frederikssundsmotorve-

jens tredje etape og forlænge Hillerødmotorvejen. Den tredje etape af Frederikssundsmotorvejen består af en 

udvidelse fra den nuværende slutning syd for Ballerup op til Frederikssund. Forlængelsen af Hillerødmotorvejen 

består af én sammenhængende motorvej mellem Hillerød og København samt en opgradering af landevejen 

fra Hillerød til Helsinge. Formålet er at mindske trængslen fra Nordsjælland mod København og dermed redu-

cere rejsetiden til centrale trafikknudepunkter.  

 

– Vestlig transportkorridor, der skal aflaste Ring 3 og 4 – VVM-undersøgelse 

Kommunerne i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden anbefaler, at der gennemføres en VVM undersø-

gelse af den sydlige del af Ring 5 fra Køge over Høje Taastrup (via transportcenteret) til Frederikssundmotor-

vejen. Endvidere noterer KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden sig, at Vejdirektoratet i en ny rapport fra 

juni 2016 konkluderer, at flere forhold peger på, at en udbygning af de eksisterende veje i hovedstadsområdet 

(indfaldsveje- og ringkorridorer) på længere sigt ikke kan stå alene som løsningsmuligheder. Parterne opfordrer 

derfor til, at der for den nordlige del af strækningen igangsættes mere detaljeret planlægningsundersøgelse, 

idet de beregnede trafiktal viser, at det kan være relevant. Baggrunden er, at der er behov for at se på perspek-

tiverne ved at øge kapaciteten på tværs af hovedstadsområdet, da Vejdirektoratets analyser viser, at der i 

fremtiden er behov for en vestlig ringforbindelse – eller delstrækninger af en sådan.   

      

– Østlig ringforbindelse (havnetunnel) som skal medvirke til at aflaste trængslen i indre København og de vest-

lige ringveje – Undersøgelse  

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at der skal igangsættes en undersøgelse af en østlig ringvej i København 

(havnetunnel), der bl.a. skal belyse finansieringsmulighederne. Tilvejebringelsen af en sådan analyse vil såle-

des supplere Trængselskommissionens arbejde. Formålet er at aflaste trængslen i indre København og de 

vestlige ringveje. 

 

Prioriterede kollektive trafikprojekter # VIP PROJEKTER: 

 

– Automatisering af S-tog, så det kommer til at fungere som et metrosystem 

                                                      
2 Det skal understreges, at rækkefølge ikke er udtryk for prioriteringen projekterne imellem.  

 



 

 

Kommunerne i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden anbefaler, at der sker en automatisering af S-toget, 

så det kommer til at fungere som et metrosystem. Formålet er at øge den kollektive trafik, mindske trængslen i 

København og øge sammenhængen i Greater Copenhagen gennem en automatisering af S-togsystemet, der 

bevirker, at togene kan køre med en højere frekvens, hvilket giver kortere ventetid og dermed forbedrer S-

togsbetjeningen for passagererne. Automatiseringen vil forbedre S-toget i hele hovedstadsområdet og forven-

tes at give ca. 31% flere rejser pr. døgn i S-toget ca. 4,5% flere rejser pr. døgn i den kollektive trafik i regionen.  

 

– Ny regionaltogforbindelse (Ring Syd) fra Roskilde via Ny Ellebjerg til Lufthavnen. 

Kommunerne i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden anbefaler, at der etableres en ny regionaltogsfor-

bindelse mellem Roskilde og Københavns Lufthavn. Formålet er at styrke den kollektive trafik på den vigtige 

strækning mellem Roskilde og Københavns Lufthavn, herunder sikre en bedre sammenhæng med de nye tra-

fikale knudepunkter Ny Ellebjerg og Glostrup. Forbindelsen vil øge tilgængeligheden til lufthavnen fra Roskilde, 

Sjælland og det øvrige Danmark og forventes at aflaste Hovedbanegården med 13% og Nørreport St. med 7%. 

 

– Forbedring af kystbanen 

Kommunerne i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden anbefaler en opgradering af den eksisterende kyst-

bane, så hastigheden kan øges på strækningen mellem Helsingør og Østerport St. Formålet er at øge hastighe-

den på Kystbanen og sikre en større rettidighed, så den kollektive trafik styrkes til gavn for passagerne.   

 

– Sammenhængende banebetjening i håndfladen 

Kommunerne i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden anbefaler, at der skabes sammenhæng mellem 

metroen og letbanen i Ring 3. I tråd med principaftalen bag lom anlæg og drift af letbanen i Ring 3 anbefales 

det derfor, at der arbejdes videre med at sikre en sammenhængende banebetjening med Letbanen i Ring 3 

som rygrad. Københavns Kommune har allerede gennemført et forstudie af en letbane fra Cityringen ved Nør-

rebro St. til letbanen i Ring 3 i Gladsaxe. Frem mod 2017 gennemfører Københavns Kommune, Region Hoved-

staden og Gladsaxe Kommune en udvidet screening af en sådan letbane. Ligeledes har regionen tidligere un-

dersøgt en letbaneforbindelse ml. letbanen i Ring 3/Glostrup st. til Ny Ellebjerg st. og Lufthavnen. 

 

– Særligt vedr. Bornholm 

Parterne bag vækstaftalen (regeringen, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance) har 

aftalt at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer. Der er afsat 48 mio. kr. i 2016 og 95 

mio. kr. årligt fra 2017 og frem. KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden noterer sig og støtter, at det i for-

bindelse med de kommende finanslovsforhandlinger vil blive taget op, om der skal afsættes midler til at ned-

sætte priserne på færgebilletter til Bornholm yderligere. 

 

Yderligere projekter og behov for yderligere analyse 
I forlængelse af de prioriterede VIP PROJEKTER peger hovedstadskommunerne og regionen på, at der er 

behov for at se nærmere på en række områder.  

 

Det gælder særligt:  

– Ombygning af Hillerød Station. En ombygning af Hillerød station skaber en sammenhængende banebetje-

ning mellem S-tog og lokalbaner og bidrager samtidigt til en god trafikal adgang til ny Favrholm station og 

det nye supersygehus.  

 

Herudover er der behov for:  

– Yderligere analyse af forlængelse af metroen, hhv. Vanløse-Rødovre, Ny Ellebjerg-Hvidovre og Ny-Ellebjerg-

Bispebjerg 

– Undersøge mulighederne for parallelt med Hillerødmotorvejen at styrke den kollektive trafikforbindelse fx en 

forlængelse Farum-S-banen mod Hillerød. 

 

Virkemidler og strategier, der kan medvirke til at reducere trængslen 
Udover de foreslåede projekter anbefaler kommunerne i KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden, at der 

tages yderligere virkemidler og strategier i brug for at reducere trængslen. Her peges særligt på tre tiltag:  

– Parker’ og rejs-anlæg – der hvis de placeres strategisk og evt. kombineres med integrerede indkøbsmulig-

heder mv., kan få pendlere til at benytte den kollektive trafik på en del af rejsen.  

– Forbedrede cykelforhold – herunder flere supercykelstier og forbedrede cykelforhold ved stationer kan få 

flere pendlere til at tage cyklen, evt. i kombination med toget.  



 

 

– Bedre sammenhæng i den kollektive trafik med udgangspunkt i det allerede eksisterende DOT arbejdes for 

at sikre en bedre sammenhæng i den kollektive trafik.  

 

Den teknologiske udvikling  
I det videre arbejde med hovedstadens infrastruktur bør der ligeledes fokuseres på den teknologiske udvikling, 

som sammen med den stigende vækst i befolkningstallet forventes at få stor indflydelse på transportsystemerne 

og mobiliteten. De senere års intensivering i udviklingen og omdannelsen af byområder, forventes ikke kun at 

foregå i København, men i hele regionen.  

 

I dette arbejde mangler vi en større viden om, hvilke teknologier der i hovedstadsområdet vil præge transport-

området fremover. Sandsynlige nye teknologier, som vil ændre måden vi transporterer os på, forventes at være 

introduktionen af førerløse biler og MaaS (Mobility as a Service). Førerløse biler vil til en vis grad kunne dæmme 

op for den stigende trængsel, da de forventes både at kunne køre og parkere tættere. Hvor stor en betydning 

førerløse biler vil få for den kollektive transport afhænger især af, hvor disse biler kommer til at køre – kun på 

motorveje eller/også i den tætte by. MaaS er et andet tiltag, som har et stort potentiale og som forventes at 

kunne få en stor effekt på måden, vi transporteren os på. MaaS kan få stor betydning for den kollektive transport 

i forhold til at levere sammenhængende rejser: cykel, bus, tog, delebil osv. 

 

Metodiske overvejelser 
Som det fremgår af materialet har arbejdsgruppens og Incentives arbejde taget udgangspunkt i allerede eksi-

sterende materialet for de enkelte projekter. Det betyder, at der er forskelle i opgørelsesmetode bl.a. i forhold 

til, hvorvidt reduktion af trængsel, overflytning fra bil til tog mv. er opgjort i timer, hverdagsdøgn mv.   

 

Endvidere skal det understreges, at Incentive som en del af kriteriet ’vækst og arbejdspladser’ vurderer projek-

tets påvirkning af arbejdsudbuddet i tråd med Finansministeriets principper for udarbejdelse af samfundsøko-

nomiske analyser. Arbejdsudbuddet øges, når en reduktion i trængslen frigør tid (gevinst). Arbejdsudbuddet 

reduceres, når projekterne finansieres via øgede skatter (forvridning). I den forbindelse er det imidlertid vigtigt 

at understrege, at en stor del af projekterne forudsætter statslig finansiering, hvorfor den negative effekt på 

arbejdsudbuddet vil være national, mens gevinsten vil være regional.  

 

Endelig er det vigtigt at understrege, at langt de fleste af projekterne er på et tidligt stadie, og der derfor er stor 

usikkerhed forbundet med vurderingen heraf og at de fleste af projekterne kræver en række yderligere under-

søgelser. Samtidig betyder det, at der fortsat er mulighed for at foretage tilpasning af projekterne.  

 

Nedenfor er de prioriterede projekter illustreret på kort. 
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Indledning

Sammenhængende infrastruktur i Greater Copenhagen

Hovedstadsregionen er den tættest befolkede del af Danmark. Den vokser ikke kun målt på indbyggertal, men også som 

metropolområde i kraft af Greater Copenhagen-samarbejdet, der omfatter 3,9 mio. indbyggere fordelt på to danske og en svensk 

region og tilsammen 79 kommuner. Hovedstaden er vigtig som Danmarks vækstmotor. Omkring halvdelen af den danske eksport 

skabes af virksomhederne i hovedstadsregionen, og det er her, der bliver skabt flest nye arbejdspladser. 85% af de udenlandske 

investeringer i Danmark placeres i Hovedstaden.I

En af forudsætningerne for at kunne klare sig i den internationale konkurrence og fortsat være lokomotiv for den danske vækst er en 

moderne og effektiv infrastruktur. Både internt i hovedstadsregionen og i form af gode forbindelser til resten af landet og udlandet. 

Samtidig kan en velfungerende infrastruktur medvirke til at understøtte, at Greater Copenhagen bliver internationale virksomheders 

foretrukne sted at placere sig.

Trængsel på vejene og kapacitetsproblemer på banen er et problem, der berører mange i hovedstadsregionen i dag og vil gøre det i 

de kommende år frem mod 2030, hvor indbyggertallet forventes at stige med over 200.000. II I 2025 forventes trængslen at betyde, at 

bilisterne spilder over 18 mio. timer på at sidde i kø.III

I forbindelse med udarbejdelsen af Greater Copenhagen Trafikcharter er der identificeret en række 

tiltag, som KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har bedt Incentive om at gennemgå og 

præsentere. 

De beskrevne tiltag indeholder forslag, som omfatter motorvej, havnetunnel, regionaltog, S-tog og 

letbane.

Bedre forbindelser i Greater Copenhagen

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har bedt Incentive præsentere og sammenholde tiltagene på 

baggrund af eksisterende rapporter og analyser af tiltagene. 

Alle tiltagene har til formål at fremme et sammenhængende trafiksystem for Greater Copenhagen med 

henblik på at skabe økonomisk vækst og flere arbejdspladser. 

Incentive sammenholder tiltagene ud fra seks prioriteringskriterier, der er opstillet af Greater 

Copenhagen-arbejdsgruppen. Kriterierne er inspireret af Trængselskommissions anbefalinger og 

suppleret med kriterier, som er særligt relevante for Greater Copenhagen. 

Incentive præsenterer tiltagene målt på seks objektive kriterier

Fremtidens trængsel øger behovet for effektiv prioritering 

Trængselskommissionen vurderede, at det årligt koster samfundet ca. 8,5 mia. kr., hvilket forventes at 

stige markant i 2025, hvis ikke der bliver lavet forbedringer af regionens infrastruktur. 

Ifølge fremskrivninger fra Trængselskommissionen skal den kollektive trafik i hovedstadsområdet i 2025 

håndtere 15% flere ture end i dag. Det svarer til yderligere 141.000 daglige ture, hvilket vil lægge et 

stigende pres på det nuværende kollektive transportsystem.

I. Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2014-2018: Copenhagen – hele Danmarks hovedstad, 2014, Region Hovedstaden.

II. Befolkningsprognose, 2016, Danmarks Statistik.

III. Transport for Copenhagen, December 2015, Struensee & Co.

Kilder:
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Sammenligning af tiltag

På de to efterfølgende sider uddybes prioriteringskriterierne for og forudsætningerne bag vurderingen.

6.

Miljø og 

klima

2.

Vækst og 

arbejdspladser

1.

Sammenhæng    

i GC

3.

Overflytning

5.

Projekt-

økonomi

4.

Samfunds-

økonomi

Positiv

1. Hillerød- og 

Frederikssundmotorvejen

-5,9      

mia. kr.2

3. Østlig Ringvej (undersøgelse)
-20

mia. kr.5

5. "Ring Syd" fra Roskilde via 

Ny Ellebjerg

6. Bedre togbetjening til 

Helsingør

-971            

mio. kr.6

7a. Sammenhængende 

banebetjening i håndfladen    

— fase 1
? -3,1       

mia. kr.

7b. Sammenhængende 

banebetjening i håndfladen 

— fase 2

-1,5       

mia. kr.

4. Automatisering af S-tog

Kilde: Incentives vurderingKilde: Eksisterende analyser

? Ikke muligt at vurdere

Godt

Moderat

Dårligt

Godt

Moderat

Dårligt

Tiltagene

Incentive sammenholder tiltagene ud fra de seks prioriteringskriterier. 

For fem af de seks kriterier kan udfaldet være: godt, moderat, dårligt

eller ikke muligt at vurdere. Sidstnævnte udfald afspejler, at effekten 

ikke kan vurderes ud fra det tilgængelige materiale. 

Kriteriet 'Projektøkonomi' angiver de samlede offentlige 

nettoindtægter, dvs. de samlede omkostninger og indtægter for den 

offentlige sektor ved et projekt. Alle de angivne beløb er i 2016-priser, 

og nutidsværdi er opgjort i 2016.

Tiltagene og prioriteringskriterierne er vist i tabellen nedenfor. På de 

efterfølgende sider beskrives prioriteringskriterierne og de enkelte 

tiltag i hovedtræk.

?

-326            

mio. kr.6

1 Det samfundsøkonomiske resultat for Frederikssundmotorvejen som et selvstændigt projekt er positivt. Det er nødvendigt at beregne 

samfundsøkonomi på Hillerødmotorvejen for at vurdere, om projektet samlet set er samfundsøkonomisk rentabelt. 
2 I projektøkonomien indgår ikke driftsomkostninger, da data ikke er tilgængelige. Til gengæld er den opgjorte pris, af hvad det koster at gennemføre 

Hillerødmotorvejen, et estimat for hele strækningen fra København til Hillerød/Helsinge. I prioriteringen peger vi på, at det er udbygningen af 

motorvejen mellem Allerød og Hillerød og opgraderingen af den eksisterende vej videre til Helsinge, der skal gennemføres først. Prisen for det samlede 

projekt er mindre end anført.
3 Det samfundsøkonomiske resultat for den sydlige del af Ring 5 og Frederikssundmotorvejen som selvstændige projekter er positivt. Det er nødvendigt 

at beregne samfundsøkonomi for alle tre vejstrækninger i tiltaget for at vurdere, om projektet samlet set er samfundsøkonomisk rentabelt.
4 Det er ikke muligt at vurdere projektøkonomien, da anlægsskønnet i det tilgængelige materiale er uden udvidelsen af Frederikssundmotorvejen og 

Ring 4. 
5 Projektøkonomien er ekskl. mulige indtægter fra brugerbetaling og grundværdistigninger, der i alt er opgjort til 7,7 mia. kr. i nutidsværdi. 
6 I projektøkonomien indgår ikke driftsomkostninger, da data ikke er tilgængelige.

?1

2. Ring 5 — Syd (undersøgelse) ?4?3
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Prioriteringskriterier

Incentive baseret på følgende:

Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen, 2013, Incentive.

Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden, Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.

Kilde:

a.

b.

Vurderingsgrundlag

Incentive vurderer hvert af tiltagene ud fra seks prioriteringskriterier. Kriterierne er inspireret af Trængselskommissionens 

anbefalinger og suppleret med kriterier, som er særligt relevante for Greater Copenhagen.

For fem af de seks kriterier er der fire udfald: godt, moderat, dårligt samt ikke muligt at vurdere. Den sidste betegnelse anvendes i 

de tilfælde, hvor effekten af projektet ikke kan vurderes på baggrund af det tilgængelige materiale. Projektøkonomi angives 

numerisk som de samlede offentlige nettoindtægter.

1. Sammenhæng i Greater Copenhagen

Vurderes på baggrund af ændringen i rejsetiden på både bane 

og vej til vigtige knudepunkter (Københavns Lufthavn, 

Hovedbanegården, Femern, kommende 

højhastighedsforbindelser, Ny Ellebjerg St. mv.). Reduktion i 

rejsetiden kan fx skyldes reduceret trængsel.

2. Vækst og arbejdspladser

Projektets påvirkning af arbejdsudbuddet vurderes i tråd med 

Finansministeriets principper for udarbejdelse af 

samfundsøkonomiske analyser. Arbejdsudbuddet øges, når en 

reduktion i trængslen frigør tid (gevinst). Arbejdsudbuddet 

reduceres, når projekterne finansieres via øgede skatter 

(forvridning).

Rejsetiden vil falde

Rejsetiden vil være uændret

Rejsetiden vil stige

Arbejdsudbudsgevinsten overstiger -forvridningen

Arbejdsudbudsgevinsten er positiv

Arbejdsudbudsgevinsten er negativ

4. Samfundsøkonomi

Vurderes på baggrund af projektets interne rente, som angiver 

den samfundsøkonomiske forrentning af et projekt.

3. Overflytning

Vurderes på baggrund af antal trafikanter, der anvender 

kollektiv transport eller cykel i stedet for bilen.

Trafikanter flytter væk fra bil

Trafikanter flytter ikke

Trafikanter flytter over i bil

Intern rente over 4%

Intern rente mellem 0% og 4%

Negativ intern rente

5. Projektøkonomi

Angiver de samlede omkostninger og indtægter for den 

offentlige sektor ved et projekt. Projektøkonomien inkluderer 

både anlægs- og driftsomkostninger samt evt. 

operatøromkostninger og brugerfinansiering.

Projektøkonomien er opgjort som nutidsværdien  

i 2016 af de samlede offentlige nettoindtægter 

opgjort i 2016-priser.

6. Miljø og klima

Vurderes på baggrund af ændringen i udledningen af CO2 og 

andre emissionstyper.

.
Udledningen falder

Udledningen er uændret

Udledningen stiger
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Metodeforklaring

Foreløbige undersøgelser:

Definerer et stadie, hvor der 

kun er lavet foreløbige 

undersøgelser på projektet. 

Der mangler fortsat VVM-

undersøgelser m.m. 

Projektets foreløbige 

undersøgelser kan bruges til 

at finde ud af, om tiltaget er 

værd at gå videre med.

VVM-undersøgelser:

Definerer et stadie, der 

hjælper til at danne ramme 

om et beslutningsgrundlag 

for, om projektet skal 

gennemføres. I denne fase er 

der bl.a. lavet en 

samfundsøkonomisk analyse, 

miljøeffekter (VVM) og 

risikovurderinger. 

Detailprojektering:

Definerer et stadie, hvor der 

er truffet en beslutning om at 

gennemføre projektet. 

Projektet overgår herefter til 

løbende statusrapporteringer 

frem til udbud.

Udbudsfase:

Definerer et stadie, 

der er klar til udbud. 

1 2 3 4

Fase Fase Fase Fase

Baggrund for vurderinger

Incentive har tildelt tiltagene en score på baggrund af viden fra eksisterende analyser og rapporter. I de tilfælde, hvor de 

tilgængelige analyser er mangelfulde, er materialet suppleret med Incentives erfaringer fra lignende projekter. De udfyldte ikoner 

illustrerer, at grundlaget for vurderingen er fra eksisterende analyser, og de ikke-udfyldte ikoner illustrerer, at det er Incentives 

vurdering.

Vurdering af realiserbarhed

Incentive vurderer hvert af tiltagene i forhold til, hvor langt tiltaget er fra at kunne blive ført ud i livet. Realisérbarheden vurderes ud 

fra Transport- og Bygningsministeriets budgetteringsprincipper for anlægsprojekter. Projekterne er inddelt på en skala fra 1-4, hvor 1 

er langt fra realisering, og 4 er udbudsklar. Skalaen er opdelt ud fra de fire relevante faser i budgetteringsprincipperne.

Kilde: Incentives vurderingKilde: Eksisterende analyser

? Ikke muligt at vurdere

Godt

Moderat

Dårligt

Godt

Moderat

Dårligt
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Gennemgang af tiltag 1-4

Tiltaget består i at gennemføre Frederikssundmotorvejens tredje etape samt at forlænge 

Hillerødmotorvejen. Formålet er at mindske trængslen på indfaldsvejene vest for København. 

Den tredje etape består af udvidelse fra den nuværende slutning syd for Ballerup op til 

Frederikssund. Forlængelsen af Hillerødmotorvejen består af én sammenhængende motorvej 

mellem Hillerød og København samt en opgradering af landevejen fra Hillerød til Helsinge. 

Projektøkonomien er opgjort til -5,9 mia. kr. i nutidsværdi, men projektet er billigere at 

gennemføre, da der i overslaget også indgår opgradering og udbygning af eksisterende motorvej 

mellem København og Allerød. 

1. Hillerød- og Frederikssundmotorvejen

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

3. Østlig Ringvej (undersøgelse)

Tiltaget omfatter, at man etablerer en ny ringvej fra Nordhavn ud til Amagermotorvejen. 

Formålet med ringvejen er at mindske trængslen i indre København og på de vestlige ringveje. 

Anlægsomkostningerne er i opgjort til -17,4 mia. kr. i nutidsværdi. Projektøkonomien er samlet 

opgjort inkl. driftsomkostninger til -20 mia. kr. i nutidsværdi. Projektøkonomien er ekskl. mulige 

indtægter fra brugerbetaling og grundværdistigninger, der i alt er opgjort til 7,7 mia. kr. i 

nutidsværdi.  

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Tiltaget omfatter en automatisering af S-toget, så det kommer til at fungere som et 

metrosystem. Formålet med projektet er at øge den kollektive trafik og mindske trængslen 

omkring København. Projektet har en positiv nutidsværdi. Incentive vurderer, at 

projektøkonomien er positiv. Nutidsværdien af anlægsomkostningerne er opgjort til -4,4 mia. kr. 

Tiltaget forventes at give et driftsøkonomisk overskud på 325 mio. kr. årligt.

4. Automatisering af S-tog

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

2. Ring 5 — Syd (undersøgelse)

Tiltaget omfatter en ny motorvej i den sydlige del af Ring 5-korridoren samt udvidelse af 

Frederikssundmotorvejen og Ring 4. Formålet er at mindske trængslen på størstedelen af 

motorvejsnettet vest for København, specielt Køge Bugt Motorvejen samt Ring 3 og Ring 4. 

Projektøkonomien er opgjort til -7,6 mia. kr. i nutidsværdi uden driftsomkostninger. I 

anlægsskønnet indgår ikke udvidelsen af Frederikssundmotorvejen og Ring 4. Projektøkonomien 

er derfor alene opgjort for den sydlige del af Ring 5. Gennemføres Hillerød- og 

Frederikssundsmotorvejen jf. tiltag 1, er det alene omkostningerne til etablering af Ring 4, som 

ikke er indeholdt i anlægsskønnet på 7,6 mia. kr. 

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar
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Gennemgang af tiltag 5-7

Tiltaget er en ny letbane fra Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro St. ad Frederikssundsvej. Formålet 

med projektet er at skabe sammenhæng mellem Metro Cityringen og letbanen langs Ring 3. 

Projektøkonomien er opgjort til -3,1 mia. kr. i nutidsværdi. Tiltag 7a og 7b er mulige faser 1 og 2 

i arbejdet med at styrke den sammenhængende banebetjening i håndfalden. 

7a. Sammenhængende banebetjening i håndfladen — fase 1

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Tiltaget er en ny letbane fra Glostrup til Ny Ellebjerg, der giver potentiale til at etablere de to 

stationer som centrale knudepunkter i den offentlige infrastruktur og vil medvirke til at binde tre 

af regionens hospitaler sammen. Projektøkonomien er i opgjort til -1,5 mia. kr. i nutidsværdi. 

Tiltag 7a og 7b er mulige faser 1 og 2 i arbejdet med at styrke den sammenhængende 

banebetjening i håndfalden.

7b. Sammenhængende banebetjening i håndfladen — fase 2

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Tiltaget opgraderer den eksisterende kystbane mellem Malmø og Helsingør. Opgraderingen 

forventes at styrke den kollektive trafik ved at øge hastigheden på strækningen mellem Helsingør 

og Østerport fra 100-120 km/t. til 120-160 km/t. Der er ikke udarbejdet et estimat for 

driftsomkostningerne. Projektøkonomien er opgjort til -326 mio. kr. i nutidsværdi.

6. Bedre togbetjening til Helsingør

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

5. "Ring Syd" fra Roskilde via Ny Ellebjerg

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Tiltaget består i at etablere en ny forbindelse mellem Roskilde og Københavns Lufthavn. 

Projektet forventes at skabe et mere robust kollektivt trafiknet og samtidig at aflaste 

Hovedbanegården ved at styrke Ny Ellebjerg som nyt knudepunkt i Københavns infrastruktur. Der 

er ikke udarbejdet et estimat for driftsomkostningerne. Projektøkonomien er opgjort til -971 

mio. kr. i nutidsværdi.
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Se ikonforklaring s. 4-5.

1. Hillerød- og Frederikssundmotorvejen 

Projekttype: Motorvej

Formålet: Projektets formål er at mindske trængslen på indfaldsvejene fra Nordsjælland mod København. 

Fakta om projektet: Dette bilag beskriver tredje etape af Frederikssundmotorvejen samt en forlængelse af Hillerødmotorvejen. 

Frederikssundmotorvejen: Tredje etape er ca. 22 km lang, og strækningen starter ved Tværvej og slutter ved Frederikssund.I 

Projektet inkluderer også en nedklassificering af hovedlandevej 522 til kommunevej på strækningen mellem Ring 4 i Ballerup og

Udlejrevej i Ølstykke. Linjeføringen for hele strækningen er vedtaget, men finansieringen til tredje etape er forsat ikke på plads.

Hillerødmotorvejen: Projektet er en forlængelse af Hillerødmotorvejen fra Allerød til Hillerød samt en opgradering af den 

eksisterende landevej fra Hillerød til Helsinge. 

Forudsætninger: Ved beregning af de trafikale effekter er det antaget, at en ny fjordforbindelse (syd for den nuværende 

Frederikssundmotorvej) er åbnet, og at der ikke er brugerbetaling på fjordforbindelsen.

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

De samlede effekter på vækst og arbejdspladser er ikke opgjort 

i det tilgængelige materiale.

Frederikssundmotorvejen forventes at skabe en daglig 

rejsetidsbesparelse på 5.800 timer,II mens en udbygning af 

Hillerødmotorvejen forventes at kunne skabe tidsgevinster for 

over 1 mia. kr.I En andel af tidsgevinsterne vil tilfalde 

erhvervslivet og pendlerne, hvilket har en positiv effekt på 

væksten i området. 

28% af de beskæftigede i Frederikssund og Hillerød arbejder i 

eller omkring København.I Det svarer i alt til 12.800 af de 

beskæftigede i de to kommuner. En forlængelse kan øge 

mobiliteten for disse pendlere og derved fremme væksten.

Projektet finansieres af offentlige midler via 

skatteopkrævninger, hvilket alt andet lige vil forvride 

arbejdsudbuddet og mindske væksten.

Det er ikke muligt at vurdere, om arbejdsudbudsgevinsten er 

større end arbejdsudbudsforvridningen. Incentive vurderer dog, 

at projektet har en positiv arbejdsudbudsgevinst.

1. Sammenhæng i Greater CPH

Udbygningen forventes at mindske rejsetiden for bilister fra 

Nordsjælland, der rejser ind mod København.

Rejsetiden fra Frederikssund til Nørreport forventes forkortet 

med 6-7 minutter.II

Frederikssundmotorvejen kan desuden tiltrække flere brugere 

til den nye fjordforbindelse.I

Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød er vurderet til at tiltrække 

en større mængde trafik, og en forlængelse af 

Hillerødmotorvejen kan afhjælpe øget trængsel.I

Både Hillerød- og Frederikssundmotorvejen er indfaldsveje for 

mange af de samme rejsende mod København. 

Incentive vurderer derfor, at de to forlængelser vil "stjæle" 

bilister fra hinanden, men samlet set vil det mindske rejsetiden 

til trafikale knudepunkter, hvilket vil have en positiv effekt på 

sammenhængen med Greater Copenhagen.

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

Resultater

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klimaca. -5,9 mia. kr.

Realiserbarhed: Da der er lavet samfundsøkonomiske beregninger på Frederikssundmotorvejen som et selvstændigt projekt, er 

denne del tæt på udbudsklar. Hillerød- og Frederikssundmotorvejen er som et samlet projekt i fase 1, indtil Hillerødmotorvejen får 

lavet forundersøgelse og VVM-analyse. 

?
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Evalueringskriterie I II III
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

I. Infrastruktur i Nordsjælland – Behov, muligheder og potentialer: Baggrundsrapport, 2014, COWI.

II. Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden – Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.

III. Forslag til lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund, 2009, Transportministeriet.

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ Analyse af finansieringsmuligheder på 

Frederikssundmotorvejen.

+ Analyse af anlægsomkostningerne ved en udbygning af 

Hillerødmotorvejen fra Allerød til Hillerød.

+ Forundersøgelse og VVM-analyse af Hillerødmotorvejen, så 

projektet samlet set kan blive udbudsklar. 

+ Analyse af de samlede trafikale effekter for kombinationen 

af Frederikssund- og Hillerødmotorvejen.

Kilder og behov for yderligere analyser

6. Miljø og klima

Nutidsværdien af de samfundsøkonomiske omkostninger ved 

øget CO2-udledning på Hillerødmotorvejen er ca. 16 mio. kr.I, 

mens nutidsværdien af de samfundsøkonomiske omkostninger 

ved udledningen af andre emissionstyper er ca. 27 mio. kr.I

Konsekvenserne for CO2-udledning er ikke opgjort for 

udbygningen af Frederikssundmotorvejens tredje etape alene.

Eftersom tredje etape kan give 5.000 nye bilrejser pr. 

hverdagsdøgnI, vil det øge udeledningen af CO2 og andre 

emissionstyper.

I forbindelse med lovforsalget fra 2009 blev den samlede effekt 

på miljøet for Frederikssundmotorvejens anden og tredje etape 

estimeret. Her blev det vurderet, at CO2-udledningen kan stige 

med 0,7%, mens udledningen af andre typer af emissioner kan 

stige med mellem 0,7% og 2,5%.III

Udbygningen af Hillerød- og Frederikssundmotorvejen må 

derfor øge udledningen af både CO2 og andre emissionstyper, 

og projektet har derfor en negativ effekt på miljø og klima.

5. Projektøkonomi

Anlægsomkostningerne til en forlængelse af 

Frederikssundmotorvejen er estimeret til 2,8 mia. kr. inkl. et 

korrektionstillæg på 30%.I 

Der er ikke udarbejdet et overslag over projektøkonomien på 

delstykket af Hillerødmotorvejen. Trængselskommissionen 

vurderer en anlægsomkostning på ca. -3,1 mia. kr. til 

udbygningen af hele stykket mellem Hillerød og København. 

Prisen på at gennemføre udbygningen af forlængelsen mellem 

Allerød og Hillerød, som vi peger på i prioriteringen, er 

mindreII.

Driftsomkostningerne ved forlængelsen er ikke beregnet. 

Projektøkonomien er derfor opgjort uden driftsomkostninger.

Incentive vurderer, at driftsomkostninger til motorvejen og 

tabte billetindtægter fra mindre brug af kollektiv trafik kun har 

en lille negativ effekt på den samlede projektøkonomi. Modsat 

kan mere bilkørsel føre til afgiftsindtægter for staten.

Samlet set er projektøkonomien dermed opgjort til ca. -5,9 

mia. kr.

4. Samfundsøkonomi

Der er ikke beregnet samfundsøkonomi på et samlet projekt, 

hvor begge vejstrækninger opføres. 

Frederikssundmotorvejens anden og tredje etape har en 

nettonutidsværdi på 4,9 mia. kr. og en intern rente på 7,1%.III

Det er estimeret, at Frederikssundmotorvejens anden etape har 

en nettonutidsværdi på ca. 3,2 mia. kr.III Incentive vurderer, at 

forskellen i de to estimater alene kan tilskrives udførslen af 

tredje etape. 

Fremkommelighedsgevinsten fra forlængelsen af 

Hillerødmotorvejen har en nutidsværdi på 1,5 mia. kr., men er 

ikke beregnet med anlægsomkostninger.

På grund af de manglende anlægsomkostninger er Incentive 

ikke i stand til at vurdere, om projektet er samfundsøkonomisk 

rentabelt. Incentive finder det dog sandsynligt, at projektet 

samlet set er samfundsøkonomisk rentabelt, men kan ikke 

vurdere det med det eksisterende materiale.

3. Overflytning

Udbygningen af de to motorveje gør bilisme mere attraktivt. 

Antallet af bilrejser på Frederikssundmotorvejen alene er 

estimeret til at stige med 5.000 nye rejser pr. hverdagsdøgn.I

En udbygning af Hillerødmotorvejen vil tiltrække ca. 16.000 

køretøjer i døgnet, hvoraf en stor del vil være overflytninger 

fra sideløbende indfaldsveje, specielt Helsingørmotorvejen.I

På trods af flere bilister på vejen vil det være muligt at komme 

6-7 min. hurtigere til Nørreport og 11-12 min. hurtigere til 

Rødovre fra Frederikssund.II Det vil gøre den kollektive trafik 

mindre attraktiv og mindske brugen af kollektiv trafik. 

Overordnet vurderer Incentive, at projekterne vil øge brugen af 

bil og mindske brugen af kollektiv trafik. Projektet har derfor 

en negativ effekt på overflytning.

Viser, hvilke elementer, der indgår i vurderingen.
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2. Ring 5 – Syd (undersøgelse)

Projekttype: Motorvej

Formål: Formålet med projektet er at mindske trængslen på hovedstadsområdets øvrige motorveje, især Køge Bugt Motorvejen samt 

Ring 3 og Ring 4. 

Fakta om projektet: Dette bilag beskriver det fjerde scenarie i Vejdirektoratets rapportI, som består i at anlægge den sydlige del af 

Ring 5 fra Frederikssundmotorvejen til Syd-/Vestmotorvejen ved Køge Bugt. Derudover indgår også anlæg af 

Frederikssundmotorvejen mellem Tværvej og den nye forbindelse over Roskilde Fjord syd for Frederikssund samt en udbygning af 

den nordlige del af Ring 4. Ring 4 udbygges med firesporet byvej mellem Hillerødmotorvejen og Sortemosevej samt firesporet 

motorvej mellem Sortemosevej og Ballerup C.

Forudsætninger: Vejdirektoratets rapport gennemgår både muligheder for en motorvej i Ring 5-, Ring 5½- og Ring 6-korridoren. 

Denne opsummering gennemgår den sydlige del af Ring 5 (fjerde scenarie).

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

En andel af tidsgevinsterne vil tilfalde erhvervslivet og 

pendlerne, hvilket har en positiv effekt på væksten i området. 

Det er primært virksomheder lokaliseret i nærheden af de nye 

udbygninger, der får de største gevinster af tiltaget.I

I områderne omkring Roskilde Fjord og Køge kan 

arbejdskraftoplandet potentielt øges med 20-30%.I 

Virksomhederne i området ved Ring 4 kan umiddelbart ikke se 

frem til at få bedre adgang til arbejdskraften til trods for 

udbygningen.I

Projektet finansieres af offentlige midler via 

skatteopkrævninger, hvilket alt andet lige vil forvride 

arbejdsudbuddet og mindske væksten.

Det er ikke muligt at vurdere, om arbejdsudbudsgevinsten er 

større end arbejdsudbudsforvridningen. Incentive vurderer dog, 

at projektet har en positiv arbejdsudbudsgevinst.

1. Sammenhæng i Greater CPH

Ring 5 og de øvrige udbygninger i scenariet forventes at 

mindske rejsetiden for de eksisterende trafikanter i området. 

Derudover skaber udbygningen bedre sammenhæng på tværs af 

fingrene ved Køge Bugt, Roskilde og Frederikssund.I

Forbedringerne forventes samlet set at føre til 330.000 flere 

kørte kilometer pr. hverdagsdøgn i hovedstadsområdet. Til 

trods for den øgede trafik vil der stadig være en tidsbesparelse 

for trafikanterne på strækningen.I

Ring 5 – Syd forventes at tiltrække 20.000-27.000 køretøjer pr.  

hverdagsdøgn, mens Frederikssundmotorvejen er estimeret til 

at få mellem 29.000 og 46.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn.I

De tre projekter i scenariet vil sammen skabe en form for 

gennemgående ringforbindelse længere ude i regionen.I

Ring 5 – Syd vil give aflastning på specielt Køge Bugt Motorvejen 

og de to øvrige motorringveje. Disse strækninger er med til at 

skabe trængsel i Greater Copenhagen, selvom Køge Bugt 

Motorvejen gennem en årrække er blevet udbygget. Hvis 

biltrafikken fortsætter med at stige, skal der inden for de 

næste 10-20 år tages stilling til en yderligere udbygning af Køge 

Bugt Motorvejen.I

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

Resultater

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klima–7,6 mia. kr.

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.

?
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Evalueringskriterie I II
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Trængsel og overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Offentlig økonomi

6. Miljø og klima

I. Trafikal analyse af hovedstadsområdet, Rapport 563 – 2016, Vejdirektoratet.

II. Vestlig ringkorridor i hovedstadsområdet, strategisk analyse, Rapport 454 – 2013, Vejdirektoratet.

III. Forslag til lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund, 2009, Transportministeriet.

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ Miljø- og klimaeffekterne kan belyses ved en VVM-

undersøgelse. 

+ Der skal gennemføres en skitseprojektering af en vestlig 

ringkorridor, før det kan afgøres, i hvilket omfang fredede 

naturområder vil blive direkte berørt.I

+ Samfundsøkonomien for det samlede projekt kan belyses ved 

beregninger, hvor de tre vejstrækninger i scenariet opføres i 

sammenhæng.

6. Miljø og klima

En motorvej vil i Ring 5-korridoren få væsentlige, negative 

konsekvenser i forhold til miljø og natur i de berørte områder.

Store dele af vejnettet aflastes, men hovedstadsområdet får 

samlet set mere trafik, hvilket øger de miljømæssige 

konsekvenser.

En ny motorvej i Ring 5-korridoren påvirker de eksisterende 

naturområder med støj fra vejen. 

Den sydlige del af Ring 5 samt udbygningen af Ring 4 og 

Frederikssundmotorvejen må derfor øge udledningen af både 

CO2 og andre emissionstyper, og projektet har derfor en negativ 

effekt på miljø og klima.

5. Projektøkonomi

Anlægsomkostningerne for Ring 5 — Syd er opgjort til 7,6 mia. 

kr. i nutidsværdi inkl. korrektionstillæg på 50%. 

Anlægsomkostningerne for scenariet er opgjort på baggrund af 

Vejdirektoratets strategiske analyse i 2013.II Der er kun 

foretaget overordnede skøn af anlægsomkostningerne. Et mere 

præcist anlægsoverslag kræver, at der gennemføres detaljeret 

planlægning.II

I beregningerne indgår udvidelsen af Frederikssundmotorvejen 

og Ring 4 ikke. 

Driftsomkostningerne ved forlængelsen er ikke beregnet.

Projektøkonomien er derfor alene opgjort for den sydlige del af 

Ring 5. Gennemføres Hillerød- og Frederikssundsmotorvejen jf. 

tiltag 1, er det alene omkostningerne til etablering af Ring 4, 

som ikke er indeholdt i anlægsskønnet på 7,6 mia. kr. 

4. Samfundsøkonomi

Der er ikke beregnet samfundsøkonomi på et samlet projekt, 

hvor de tre vejstrækninger i scenariet opføres i sammenhæng.

I Vejdirektoratets strategiske analyse i 2013II blev der lavet 

samfundsøkonomiske beregninger for den sydlige del af Ring 5, 

som viste, at projektet er samfundsøkonomisk rentabelt.

Tidligere er Frederikssundmotorvejen som et selvstændigt 

projekt vurderet til at være samfundsøkonomisk rentabelt.III

Der er ikke beregnet samfundsøkonomi på udvidelsen af Ring 4.

Incentive er med det eksisterende materiale ikke i stand til at 

vurdere, om projektet er samfundsøkonomisk rentabelt. 

Incentive finder det dog sandsynligt, at projektet samlet set er 

samfundsøkonomisk rentabelt.

3. Overflytning

Antallet af bilrejser stiger på de tre vejstrækninger med 

mellem 20.000 og 46.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn.I Ring 3 

vil blive aflastet ved forbedringer på Ring 4, mens 

Frederikssundmotorvejen vil aflaste Frederikssundsvej med 

6.000-19.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn.I

En stor del af de nye biler på Ring 5 vil være overflytninger fra 

bl.a. Køge Bugt Motorvejen, hvor det er estimeret, at op til 

20.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn bliver overflyttet.I

Rejsetidsforbedringerne på alle strækningerne vil gøre den 

kollektive trafik mindre attraktiv og mindske brugen af kollektiv 

trafik. 

Overordnet vurderer Incentive, at projekterne vil øge brugen af 

bil og mindske brugen af kollektiv trafik. Tiltaget har derfor en 

negativ effekt på overflytningen. 

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
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3. Østlig Ringvej (undersøgelse)

Projekttype: Havnetunnel

Formål: Projektet har til formål at mindske trængslen i indre København og på de vestlige ringveje.

Fakta om projektet: Ringvejen vil følge den såkaldte linjeføring B4, der løber fra Nordhavnsvej i Nordhavn under havneløbet frem 

til Refshaleøen og videre under Kløvermarken, Amagerbro, Amager Fælled og frem til Amagermotorvejen. Det er desuden muligt at

opdele projektet i to etaper. Første etape vil løbe fra Nordhavnsvej til Kløvermarken, og den anden etape vil løbe fra Kløvermarken 

til Amagermotorvejen.I

Forudsætninger: Alle projekter, der var vedtaget og finansieret i 2013, er medregnet i trafikfremskrivningerne. Det inkluderer bl.a. 

opførslen af Nordhavnsvej og Metro Cityringen.IV

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

Effekterne på vækst og arbejdspladser er ikke direkte opgjort i 

det tilgængelige materiale.

Trafikanterne kan opnå en tidsgevinst på 20.000 køretøjstimer 

pr. hverdagsdøgn i 2025,II hvilket vil skabe en 

arbejdsudbudsgevinst.

Østlig Ringvej vil ligge tæt på en række nye 

byudviklingsområder.I Det forventes, at antallet af 

arbejdspladser i Nordhavn, Ørestaden og på det nordøstlige 

Amager vil stige med knap 20.000 i perioden 2025-2040.I

Incentive vurderer, at Østlig Ringvej vil øge tilgængeligheden 

til arbejdspladserne i området og derved styrke væksten i de 

tre områder.

Projektet finansieres af offentlige midler via 

skatteopkrævninger, hvilket alt andet lige vil forvride 

arbejdsudbuddet og mindske væksten.

Det er ikke muligt på det nuværende grundlag at vurdere, om 

gevinsten overstiger forvridningen. Incentive vurderer dog, at 

projektet har en positiv arbejdsudbudsgevinst grundet de store 

tidsgevinster.

1. Sammenhæng i Greater CPH

På nuværende tidspunkt skal al trafik fra det nordlige 

København til Amager enten køre gennem København eller 

langs de vestlige ringveje, hvilket skaber øget trængsel og 

trafik.II

Østlig Ringvej vil øge adgangen til Københavns Lufthavn og lede 

en del af trafikken uden om indre København. Hertil gives 

adgang til de nye byudviklingsområder ved Nordhavn og på det 

nordøstlige Amager.II

I 2025 vil der være 31.000 brugere af Østlig Ringvej pr. 

hverdagsdøgn.I Trafikmængden er beregnet under antagelse af, 

at der er brugerbetaling på tunnelen. Et højere antal bilister vil 

bruge tunnelen, hvis det er gratis.

Østlig Ringvej kan desuden aflaste de eksisterende broer 

mellem Sjælland og Amager, der ikke har kapacitet til at 

håndtere den forventede trafikale vækst.I

Østlig Ringvej vil mindske trængslen i København og rejsetiden 

til flere trafikale knudepunkter i Greater Copenhagen. 

Projektet har derfor en god sammenhæng til Greater 

Copenhagen.

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klimaca. -20 mia. kr.

Resultater

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I II III IV
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

I. Østlig  Ringvej – Strategisk analyse af en havnetunnel i København, 2013, Transportministeriet.

II. En grøn transportpolitik - Afrapportering af de strategiske analyser, 2014, Transportministeriet.

III. Transportministeriet – Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej - Trafikmodelberegninger, 2013, Tetraplan.

IV. Transportministeriet – Supplerende trafikanalyser for Østlig Ringvej - Beregningsforudsætninger, 2013, Tetraplan.

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ For at klarlægge finansieringsmulighederne kan en analyse af 

mulighederne for brugerbetaling gennemføres.I

+ Ønsker man at gå videre med projektet, er næste skridt en 

forundersøgelse.I

+ På nuværende tidspunkt er Vejdirektoratet ved at udarbejde 

en VVM-undersøgelse for Nordhavnstunnellen, men en VVM-

undersøgelse for hele strækningen mangler forsat.

6. Miljø og klima

Miljøberegninger viser, at åbningen af Østlig Ringvej forventes 

at øge CO2-udslippet med 0,5%, hvilket svarer til ca. 14.000 

tons CO2.
II

Udledningen af andre emissionstyper påvirkes også, og 

emissionen af partikler i hovedstadsområdet vil stige med ca. 

1%.I

Store dele af København og Frederiksberg vil opleve et fald i 

luftforurening, fordi der vil være mindre trafik i indre 

København.I

Projektet påvirker miljø og klima negativt. 

5. Projektøkonomi

Nutidsværdien af anlægsomkostningerne er estimeret til 17,4 

mia. kr. inkl. korrektionstillæg på 50%.I 

Nutidsværdien af driftsomkostninger efter åbningen er ca. 2,2 

mia. kr.I

De samlede omkostninger til Østlig Ringvej har en nutidsværdi 

på knap 20 mia. kr.I

Indtægterne fra brugerbetaling og grundværdistigninger har en 

nettonutidsværdi på 7,7 mia. kr.I

4. Samfundsøkonomi

Østlig Ringvej har en nettonutidsværdi på 3,2 mia. kr. og en 

intern rente på 4,2%.I

Gevinsterne er drevet af høje brugergevinster med en 

nettonutidsværdi i omegnen af 23 mia. kr. I

Samfundsøkonomien er beregnet med forudsætningen om, at 

der ikke er brugerbetaling på Østlig Ringvej. I det tilgængelige 

materiale er ikke lavet en samfundsøkonomisk analyse med 

brugerbetaling. Ved brugerbetaling forventes det, at ca. 

halvdelen af den forventede trafik flytter væk fra Østlig 

Ringvej.I

Incentive vurderer, at faldet i trafikanter på Østlig Ringvej vil 

mindske tidsgevinsterne ved projektet, og det 

samfundsøkonomiske resultat vil sandsynligvis forringes.

Projektet er samfundsøkonomisk rentabelt.

3. Overflytning

Trafikken forventes at falde med 2-3% i de dele af København 

og Frederiksberg, hvor det nu bliver mere attraktivt at benytte 

havnetunnelen.II

Den samlede vejtrafik i hovedstadsområdet forventes at stige 

med 0,2% som følge af Østlig Ringvej.I

Det er estimeret, at Østlig Ringvej vil skabe 10.000 nye 

bilrejser pr. hverdagsdøgn i 2025. Samtidig vil antallet af rejser 

med både kollektiv trafik og cykel falde med knap 3.000 pr. 

hverdagsdøgn.III

Flere rejsende vil vælge bilen frem for andre transportformer, 

og projektet har derfor en negativ indflydelse på overflytning.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.



0.50

15

4. Automatisering af S-tog

Projekttype: Automatisering af S-tog

Formål: Projektet har til formål at øge den kollektive trafik, mindske trængslen omkring København og øge sammenhængen i 

Greater Copenhagen.

Fakta om projektet: Den igangværende opgradering af signalprogrammet på S-banen gør det muligt for S-togene at køre 

semiautomatisk, hvilket senere hen kan bruges til at gøre S-togene fuldautomatiske. Det betyder, at togene i praksis kan fungere

som metroen i København. I dette bilag ses nærmere på scenariet, hvor S-togene går over til metrolignende drift. Det gør, at togene 

kan køre med en højere frekvens, mere rettidigt og med færre aflysninger. 

Forudsætninger: Signalprogrammet er gennemført på S-banen.

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

Effekten på vækst og arbejdspladser er ikke beskrevet i det 

tilgængelige materiale.  

Projektet forventes at give en tidsbesparelse på 30.600 timer 

pr. hverdagsdøgn.I

Projektet reducerer dermed rejsetiden og mindsker trængslen, 

hvilket øger arbejdsudbuddet.

Projektet har sandsynligvis en positiv projektøkonomi og kan 

dermed påvirke statens budget positivt. Det vil sænke behovet 

for skatteopkrævninger, hvilket alt andet lige vil have en 

positiv effekt på arbejdsudbudsforvridningen. 

Incentive vurderer, at både arbejdsudbudsforvridningen og –

gevinsten vil være positive. Derfor har projektet en positiv 

effekt på vækst og arbejdspladser.

1. Sammenhæng i Greater CPH

Projektet forventes at forbedre S-togsbetjeningen markant for 

passagererne.II

Togene kan køre med højere frekvens, hvilket giver kortere 

ventetid.II

Der vil forventeligt blive kørt 74% flere togkilometer.II

Den højere frekvens på S-togsafgangene sænker ventetiden på 

stationerne. Det betyder fx, at på strækningen fra Ny Ellebjerg 

til København H falder rejsetiden gennemsnitligt med 2 

minutter. pr. passager.II

Projektet har sammenlagt en positiv sammenhæng med Greater 

Copenhagen.

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning.

Resultater

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Trængsel og overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klimaPositiv

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I II
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater 

Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Trængsel og overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Offentlig økonomi

6. Miljø og klima

I. Analyse af muligheder for automatisk S-banedrift, 2013, Transportministeriet.

II. Afrapportering for de strategiske analyser, 2014, Transportministeriet.

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ Miljøeffekterne er ikke beskrevet og kan belyses med en 

VVM-undersøgelse.

+ De samlede trafikale effekter er ikke belyst. En analyse med 

brug af Landstrafikmodellen kan belyse dette.

+ En samfundsøkonomisk analyse kan give et mere præcist 

overblik over økonomien i projektet.

6. Miljø og klima

Effekterne på miljø og klima er ikke direkte beskrevet i 

materialet.

Projektet forventes at øge antallet af rejser i S-tog med mere 

end 110.000 rejser pr. hverdagsdøgn.I

Antallet af kørte togkilometer forventes derfor at stige med 

74%, hvilket får energiomkostningerne til at stige med 58%.II

Dette vil dog ikke have en negativ påvirkning på miljø og klima, 

da eltog er CO2-neutrale.

Incentive vurderer, at projektet vil have en positiv påvirkning 

på miljø og klima. 

5. Projektøkonomi

De forventede anlægsomkostninger for projektet er 4,4 mia. 

kr.I

Det forventede driftsoverskud er 325 mio. kr. årligt.I

Driftsoverskuddet kan finansiere projektet over 19 år til en 

rente på 4%.II Det førerløse materiel har en forventet levetid på 

25-30 år, og diverse anlæg har en forventet levetid på 15-50 

år.I

Incentive vurderer, at projektet har en positiv offentlig 

økonomi. 

4. Samfundsøkonomi

Projektøkonomien alene er vurderet positiv.

Der er yderligere positive effekter af tidsbesparelsen på 30.600 

timer pr. hverdagsdøgn.I Den samlede effekt af tidsgevinsten er 

ikke beregnet, men det  have en stor positiv effekt på det 

samfundsøkonomiske resultat. 

Anlægsomkostningerne er høje og er estimeret med en vis 

usikkerhed. Det kan påvirke det samfundsøkonomiske resultat i 

en negativ retning. 

Incentive vurderer, at projektet har meget begrænsede 

negative effekter for samfundsøkonomien, mens de positive 

effekter er store. På den baggrund vurderer Incentive, at 

projektet har en positiv samfundsøkonomi. 

3. Overflytning

Der er ingen oplysninger i det tilgængelige materiale om 

effekten på overflytning.

Projektet øger S-togets konkurrenceevne, og antallet af rejser i 

S-togsnettet forventes at stige med over 110.000 pr. 

hverdagsdøgn svarende til 31%.I

Incentive vurderer, at der blandt stigningen i antallet af rejser 

vil være overflytninger fra biler og cykler til S-tog. På den 

baggrund vurderer Incentive, at projektet har en positiv effekt 

på overflytning. 

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer, der indgår i vurderingen.
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Ca. -971 mio. kr.

5. "Ring Syd" fra Roskilde via Ny Ellebjerg

Projekttype: Ny regionaltogsforbindelse

Formål: Projektet har til formål at styrke den kollektive trafik mellem Roskilde og Københavns Lufthavn og skabe et mere robust 

kollektivt trafiknet og aflaste Hovedbanegården.

Fakta om projektet: Projektet "Ring Syd" omfatter en ny regionaltogsforbindelse mellem Roskilde og Lufthavnen med stop på 

Trekroner, Høje-Tåstrup, Glostrup, Ny Ellebjerg og Ørestad. Projektet skaber en bedre sammenhæng med de nye trafikale 

knudepunkter Ny Ellebjerg og Glostrup. I dette bilag ses nærmere på projektet med en udbygning af Glostrup St. Der findes et 

alternativ uden stop på Glostrup St., som derfor ikke kræver en udbygning. 

Forudsætninger: Projektet forudsætter, at letbanen langs Ring 3 er bygget, mens metroen ved Ny Ellebjerg ikke er bygget. 

Sidstnævnte forudsætning afspejler det tilgængelige materiale.

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

Der er ikke foretaget vækstberegninger på projektet. 

Projektet forventes at give en samlet rejsetidsbesparelse på 

1,8 mio. timer årligt.I Det kan frigive tid og have en positiv 

effekt på arbejdsudbuddet. 

Da projektøkonomien ikke er tilgængelig for projektet, er det 

ikke muligt at vurdere, hvordan arbejdsudbudsforvridningen 

bliver påvirket. 

Incentive vurderer, at arbejdsudbuddet bliver påvirket positivt 

af rejsetidsbesparelsen og negativt af 

arbejdsudbudsforvridningen, men det er ikke muligt at vurdere 

den samlede effekt. 

1. Sammenhæng i Greater CPH

Projektet kan skabe en bedre forbindelse mellem Roskilde og 

Københavns Lufthavn og dermed styrke den kollektive trafik. 

Projektet er samtidig med til at afhjælpe de fremtidige 

kapacitetsproblemerne på de nuværende knudepunkter på 

Hovedbanegården og Nørreport St.

Det forventes, at der vil være 7% færre påstigninger på 

Nørreport St. samt 13% færre på Hovedbanegården, hvilket vil 

sænke trængslen ved de centrale knudepunkter.I

Den nye regionaltogsforbindelse kører på mange af de samme 

strækninger som letbanen mellem Ny Ellebjerg og Glostrup. 

Letbanen påvirker derfor det samfundsøkonomiske afkast af 

Ring Syd.I

Projektet har sammenlagt en positiv sammenhæng med Greater 

Copenhagen.

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

Resultater

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klima

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Trængsel og overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Offentlig økonomi

6. Miljø og klima

I. Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter, 2014, Transportministeriet.Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ En VVM-analyse vil belyse de eksterne effekter.

+ En samfundsøkonomisk analyse uden letbanen kan være 

nødvendig, hvis letbanen ikke vedtages.

6. Miljø og klima

Effekterne på miljøet og klimaet er ikke opgjort.

Det bliver mere attraktivt at benytte toget, da 

fremkommenligheden stiger. Dette er udtrykt i stigningen i 

antal ture for kollektiv trafik, hvor Incentive forventer, at der 

vil være overflytninger fra bil til tog. Det vil have en positiv 

effekt på miljø og klima. 

Der bliver kørt flere togkilometerI, hvilket kræver et større 

energiforbrug. Denne effekt er dog CO2-neutral under 

forudsætningen af, at det er et eltog, og det vil derfor ikke 

påvirke miljø og klima.

Incentive vurderer, at der vil være en positiv effekt på miljø og 

klima. 

5. Projektøkonomi

Anlægsomkostningerne er opgjort til 971 mio. kr. inkl. 50% 

korrektionsreserve.I

Projektøkonomien vil være positivt påvirket af billetindtægter, 

mens operatøromkostningerne vil stige og påvirke 

projektøkonomien negativt. 

De driftsrelaterede indtægter og omkostninger ikke er 

tilgængelige i materialet, så projektøkonomien er opgjort uden 

driftsomkostninger.

4. Samfundsøkonomi

Projektet har en intern rente på 17,7% og en nettonutidsværdi 

på 6,0 mia. kr. Et alternativ uden stop på Glostrup St. vil have 

en intern rente på 21,4% og en nettonutidsværdi på 5,5 mia. 

kr.I

Projektet er samfundsøkonomisk rentabelt. 

3. Overflytning

Projektets effekt på overflytning er ikke beskrevet i materialet.

Kollektive transportture forventes at stige med 0,5 mio. årligt.I

Projektet gør toget mere attraktivt og forøger derved togets 

konkurrenceevne i forhold til bilen.

Incentive vurderer, at der vil være overflytninger fra bil til tog. 

Derfor har projektet en positiv effekt på overflytninger. 

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer, der indgår i vurderingen.
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Ca. -326 mio. kr.

6. Bedre togbetjening til Helsingør

Projekttype: Opgradering af eksisterende jernbane.

Formål: Formålet med projektet er at styrke den kollektive trafik ved en opgradering af Kystbanen, så hastigheden kan øges på 

strækningen mellem Helsingør St. og Østerport St. 

Fakta om projektet: Der blev med afsæt i aftalen om Togfonden reserveret 112 mio. til at opgradere Kystbanen. Opgraderingen vil 

gavne de nuværende 9 mio. årlige passagerer og nedsætte rejsetiden mellem Helsingør St. og Østerport St. med to minutter ved at 

øge makshastigheden på strækningen med 20-40 km/t. Projektet er midlertidigt sat i bero, efter Banedanmark lavede nye 

beregninger af anlægsoverslaget, som viste, at anlægsomkostningerne ville være ca. tre gange større end først antaget, -324 mio.

kr. Banedanmark anser på den baggrund ikke længere projektet som værende realistisk.II

Forudsætninger: Projektet er ikke afhængigt af andre projekter. 

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

Effekten på vækst og arbejdspladser er ikke beskrevet i det 

tilgængelige materiale.  

Projektet forventes at reducere rejsetiden med to minutter fra 

Østerport St. til Helsingør St.I, hvilket kan øge 

arbejdsudbuddet.

Incentive vurderer, at projektet vil have en mindre positiv 

effekt for trængslen på vejene. Det vil have en positiv effekt 

for vækst og arbejdspladser. 

Det er ikke muligt at vurdere effekten fra 

arbejdsudbudsforvridningen, da projektøkonomien ikke er 

tilgængelig. Det er derfor ikke muligt at vurdere projektets 

samlede effekt på vækst og arbejdspladser. 

1. Sammenhæng i Greater CPH

Projektet øger tilgængeligheden til Københavns Lufthavn for 

hele Kystbanen, herunder også Malmø. 

Muligheden for øget hastighed giver en tidsbesparelse på to 

minutter fra Helsingør til København.II

Projektet skaber en bedre sammenhæng med en evt. Helsingør-

Helsingborg-forbindelse.I

Endvidere har projektet til formål at øge pålideligheden for 

hele Kystbanen.I Dette kan øge sammenhængen med Malmø og 

den kommende højhastighedsbane i Sverige.

Samlet set sænker projektet rejsetiden, hvilket vil have en 

positiv effekt på sammenhængen med Greater Copenhagen.

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

Resultater

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klima

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I II III
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater 

Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Trængsel og overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Offentlig økonomi

6. Miljø og klima

I. Notat om Infrastruktur i Nordsjælland, 2015, COWI.

II. Notat hastighedsopgradering Østerport-Helsingør, 2015, Banedanmark.

III. Screening - Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet, 2012, Banedanmark. 

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ En mere dybdegående samfundsøkonomisk analyse.

+ Banedanmark har ændret de estimerede 

anlægsomkostninger, som kunne medtages i en ny 

samfundsøkonomisk rapport.

+ De samlede trafikale effekter er ikke belyst. En analyse med 

brug af Landstrafikmodellen vil belyse dette. 

6. Miljø og klima

Effekterne for miljø og klima er ikke beskrevet i det 

tilgængelige materiale.

Projektet vil gøre Kystbanen mere attraktiv, II og 

hastighedsstigningen er estimeret til at generere 85.000 nye 

rejser.III

Incentive vurderer, at projektet vil skabe overflytninger fra bil 

til tog, hvilket vil have positive effekter for miljø og klima. 

Incentive vurderer, at projektet påvirker miljø og klima 

positivt. 

5. Projektøkonomi

De samlede anlægsomkostninger er i det nyeste anlægsoverslag  

beregnet til 326 mio. kr. inkl. 50% korrektionsreserve.II

Der er ingen beregninger af driftsrelaterede omkostninger og 

indtægter tilgængeligt i materialet.

Projektøkonomien er derfor opgjort uden driftsomkostninger.

4. Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomiske beregninger viser høj forrentning på 

projektet med en intern rente på 27% og en nettonutidsværdi 

på 677 mio. kr.III

Projektet er beregnet med en anlægsomkostning på 117 mio. 

kr., mens den nyeste beregning fra Banedanmark anslår en pris 

på 326 mio. kr. inkl. 50% korrektionsreserveII. Det indikerer stor 

usikkerhed om de reelle anlægsomkostninger. 

Analysen af samfundsøkonomien er baseret på en 

samfundsøkonomisk screening, som er behæftet med den del 

usikkerhed. 

Incentive vurderer, trods usikkerheden og det nye 

anlægsestimat, at projektet forsat vil være samfundsøkonomisk 

rentabelt.

3. Overflytning

Projektets effekt på overflytning er ikke beskrevet i materialet.

Projektet forventes at give en tidsbesparelse på to minutter på 

togrejser på strækningen mellem Helsingør og Østerport.I Det 

vil gøre toget til et mere attraktivt alternativ til bilen og 

sandsynligvis tiltrække flere pendlere til toget.

Hastighedsopgraderingen vil generere trafik svarende til 85.000 

rejser.III

Incentive vurderer, at der samlet set vil være overflytninger fra 

bil til tog. 

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
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7a. Sammenhængende banebetjening i håndfladen 

Projekttype: Letbane

Formål: Formålet med projektet er at skabe sammenhæng mellem metroen og letbanen langs Ring 3. Tiltag 7a og 7b er mulige faser 

1 og 2 i arbejdet med at styrke den sammenhængende banebetjening i håndfladen.

Fakta om projektet: Projektet indebærer en ny letbane fra Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro St. ad Frederikssundsvej. Den 

foreslåede linjeføring går fra Gladsaxe Trafikplads forbi TV-byen ned til Tingbjerg. Fra Tingbjerg vil letbanen køre til Husum Torv og 

herfra følge Frederikssundsvej til Nørrebro St. Den samlede distance af letbanen er 8,6 km, og banen har 16 stationer.I

Forudsætninger: I forbindelse med projektet er det forudsat, at letbanen langs Ring 3 og Metro Cityringen er etableret.

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

De samlede effekter på væksten og antallet af arbejdspladser 

er ikke beskrevet i det tilgængelige materiale.

Erfaringer fra andre byer viser, at letbaner kan skabe 

forbedringer af det lokale byrum.I

De nye stationer skaber god mulighed for byudvikling.

Mobiliteten for rejsende med kollektiv transport stiger, hvilket 

har en positiv effekt på arbejdsudbuddet og væksten.

Omvendt forværres forholdene for bilister, hvilket har en 

negativ effekt på væksten. Det skyldes, at mange pendlere 

anvender bil, samt at den øgede trængsel vil vanskeliggøre 

bilkørsel for erhvervsdrivende i København, som er afhængige 

af bilkørsel.

Ligeledes vil finansieringen af letbanen skabe 

arbejdsudbudsforvridning, som vil mindske væksten.

På grund af den forlængede rejsetid for bilisterne er Incentive 

ikke i stand til at vurdere, om letbanen vil skabe positive 

arbejdsudbudsgevinster.

1. Sammenhæng i Greater CPH

I Trængselskommissionens hovedrapport fra 2013 nævner de, at 

der er behov for bedre forbindelse mellem 'fingrene' i 

Fingerplanen.III Letbaneprojekterne i hovedstaden kan forbedre 

denne forbindelse. 

Letbanen fra Gladsaxe til Nørrebro kan skabe en bedre 

sammenhæng i den kollektive trafik ved at forbinde den 

planlagte letbane langs Ring 3 og den nye Metro Cityring.

Biltrafikken kan dog opleve forringede vilkår, og trængslen vil 

forværres mærkbart på nogle vejstrækninger i København.

Incentive vurderer, at letbanen vil forbedre forholdene og 

mindske rejsetiden for de rejsende, der anvender kollektiv 

trafik i hovedstaden. Omvendt vil rejsetiden stige for 

bilisterne. Incentive er derfor ikke i stand til at vurdere 

effekten på den samlede rejsetid til trafikale knudepunkter i 

Greater Copenhagen.

Fase 1: Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro St. ad Frederikssundsvej

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klimaca. -3,1 mia. kr.

? ?

Resultater

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I II III
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

I. Letbane på Frederikssundsvej, 2014, COWI og Tetraplan.

II. Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter, 2014, Transportministeriet.

III. Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden – Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ Miljøeffekterne er meget svagt belyst. En VVM-analyse vil 

forbedre udgangspunktet.

+ De samlede trafikale effekter er ikke belyst. Det er relevant 

at undersøge, hvor stor den samlede tidsgevinst er for de 

kollektivt rejsende, og hvor stort tidstabet for bilisterne er. 

En analyse med brug af Landstrafikmodellen kan belyse 

omfanget.

6. Miljø og klima

De samlede effekter på miljø og klima er ikke opgjort.

På Frederikssundsvej fra Husum Torv til Nørrebro St. forventes 

de udledte emissioner at falde med 10% på grund af faldet i 

biltrafik.I

Biltrafikken forventes derimod at stige med op til 12% i andre 

dele af København,I hvilket vil øge udledningen af CO2 og andre 

emissionstyper i de områder.

Overgangen fra busser med dieselforbrug til en eldreven 

letbane vil gavne miljøet, da elkøretøjer er CO2-neutrale. 

Incentive vurderer, at antallet af rejser i bil vil falde, hvilket 

vil lede til et fald i udledningen af CO2 og andre 

emissionstyper.

Incentive konkluderer derfor, at projektet samlet set vil sænke 

udledningen af CO2 og andre emissionstyper.

5. Projektøkonomi

Anlægsomkostningerne er ca. 3,4 mia. kr. inkl. 

korrektionstillæg på 50%.I

Samlet forventes driftsøkonomien i den kollektive trafik at 

blive forbedret med 13. mio. kr. årligt.I

Letbanen øger antallet af passagerer på den nye Metro 

Cityring, hvilket vil øge indtægterne for metroen med 10 mio. 

kr. årligt.I

Nutidsværdien af de årlige driftsbesparelser er i omegnen af 

280 mio. kr.

Incentive vurderer, at den samlede projektøkonomi er -3,1 

mia. kr.

4. Samfundsøkonomi

Der er ikke beregnet samfundsøkonomi på letbanen fra 

Gladsaxe til Nørrebro.

Projektet har en lille driftsøkonomisk gevinst på 13 mio. kr. 

årligt.I

Anlægsomkostningerne er ca. 3,4 mia. kr.I

Biltrafikanter på Frederikssundsvej kan opleve et tab på et par 

minutter.I

På grund af de høje samfundsøkonomiske omkostninger og de 

små gevinster vurderer Incentive, at projektet ikke er 

samfundsøkonomisk rentabelt.

3. Overflytning

Ændringerne i den totale trafikmængde er ikke opgjort i det 

tilgængelige materiale.

Letbanen forventes at have 36.000 daglige påstigninger, og det 

samlede antal passagerkilometer stiger med 30%.I

Rejsetiden for bilister på Frederikssundsvej forventes at stige 

med et par minutter.I

Trafikken på Tagensvej, Bispeengbuen, Hillerødgade og Borups 

Allé forventes at stige med op mod 12%.I

Den kollektive trafik bliver forbedret, samtidig med at 

forholdene for bilister forringes. Incentive vurderer derfor, at 

færre rejsende vil anvende bilen, mens flere vil anvende 

kollektive trafik, og projektet har dermed en positiv effekt på 

overflytning.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
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7b. Sammenhængende banebetjening i håndfladen 

Projekttype: Letbane

Formål: Formålet med projektet er at skabe sammenhæng mellem metroen og letbanen langs Ring 3. Tiltag 7a og 7b er mulige faser 

1 og 2 i arbejdet med at styrke den sammenhængende banebetjening i håndfalden.

Fakta om projektet: I projektet anlægges en ny letbane fra Glostrup til Ny Ellebjerg. Linjeføringen vil gå fra Glostrup til 

Brøndbyvester og videre til Brøndbyøster. Herfra vil letbanen køre til Hvidovre Hospital og derefter mod Ny Ellebjerg station. 

Letbanen har en samlet længde på 10,4 km og har 11 stationer på strækningen.I

Letbanen vil hovedsagligt blive etableret i midten eller i siden af vejen og sjældent dele areal med biltrafikken.I

Forudsætninger: Forudsætningerne for projektet er, at metroen til Nordhavn, metroen til Ny Ellebjerg, Metro Cityringen og 

letbanen langs Ring 3 er etableret.I

Beskrivelse

2. Vækst og arbejdspladser

De samlede effekter på væksten og antallet af arbejdspladser 

er ikke beskrevet i det tilgængelige materiale.

Erfaringer fra andre byer viser, at letbaner kan skabe 

forbedringer af det lokale byrum.IV

Projektet skaber byudviklingsmuligheder gennem øget 

stationsnærhed. 

Mobiliteten for rejsende med kollektiv transport forventes at 

stige, hvilket kan føre til en tidsgevinst på 262.000 timer pr. år 

for de eksisterende kollektive trafikanter.I En andel af 

tidsgevinsten vil tilfalde erhvervslivet og pendlerne, hvilket 

skaber et øget arbejdsudbud.

Letbanen vil desuden kun have en begrænset effekt på 

fremkommeligheden for biltrafikken.

Omvendt vil finansieringen af letbanen skabe 

arbejdsudbudsforvridning, som vil mindske væksten.

Incentive kan ikke vurdere, om arbejdsudbudsgevinsten er 

større end arbejdsudbudsforvridningen. Incentive vurderer dog, 

at projektet har en positiv arbejdsudbudsgevinst.

1. Sammenhæng i Greater CPH

I Trængselskommissionens hovedrapport fra 2013 nævner de, at 

der er behov for bedre forbindelse mellem 'fingrene' i 

Fingerplanen.III Letbaneprojekterne i hovedstaden kan styrke 

denne forbindelse. 

Letbanen fra Glostrup til Ny Ellebjerg kan skabe en bedre 

sammenhæng i den kollektive trafik ved at forbinde den 

planlagte letbane langs Ring 3 og metrosystemet.

Det vil tage 26 minutter fra Glostrup til Ny Ellebjerg, og der vil 

køre en letbanevogn hvert 5. minut i 

spidsbelastningsperioderne.I

Hvidovre Hospital bliver lettere tilgængeligt.I

Årligt forventes de eksisterende kollektive trafikanter at opleve 

en tidsgevinst på 262.000 timerI. Og letbanen vil blive etableret 

således, at biler fortsat kan komme frem.I

Ny togdrift mellem Roskilde og Københavns Lufthavn vil skabe 

en sammenhæng mellem Glostrup og Ny Ellebjerg og vil derfor 

mindske gevinsten ved letbanen.II

Incentive vurderer, at projektet overordnet vil sænke 

rejsetiden til flere trafikale knudepunkter i Greater 

Copenhagen.

Fase 2: Glostrup til Ny Ellebjerg

1. Sammenhæng i Greater CPH

5. Projektøkonomi

3. Overflytning

2. Vækst og arbejdspladser

4. Samfundsøkonomi

6. Miljø og klimaca. -1,5 mia. kr.

Resultater

Resultaterne er opgjort ud fra seks kriterier, der hver især udgør vigtige parametre i kommunernes og regionens prioriteringsproces.

De seks kriterier fremgår nedenfor, og hvert kriterie er udstyret med et ikon. Ikonet angiver, hvor godt resultatet for det enkelte 

kriterie lever op til regionens målsætning. 

1 2 3 4
Foreløbige 

undersøgelser
Udbudsklar

Realiserbarhed:

Se ikonforklaring s. 4-5.
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Evalueringskriterie I II III IV
Incentives 

vurdering 

1. Sammenhæng til Greater Copenhagen

2. Vækst og arbejdspladser

3. Overflytning

4. Samfundsøkonomi

5. Projektøkonomi

6. Miljø og klima

I. Analyse af letbane mellem Glostrup og Københavns Lufthavn, 2013, Rambøll.

II. Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter, 2014, Transportministeriet.

III. Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden – Hovedrapport, 2013, Trængselskommissionen.

IV. Letbane på Frederikssundsvej, 2014, COWI og Tetraplan.

Kilder:

Mulige yderligere analyser

+ Miljøeffekterne er begrænset beskrevet i det tilgængelige 

materiale. En VVM-analyse vil afhjælpe det.

+ De samlede trafikale effekter er ikke belyst. Det er relevant 

at undersøge, hvor stort tidstabet for bilisterne er. En 

analyse med brug af Landstrafikmodellen kan belyse 

omfanget.

6. Miljø og klima

De samlede effekter på miljøet og klimaet er ikke opgjort.

Antallet af rejser i bil forventes at falde, hvilket reducerer 

udledningen af CO2 og andre emissionstyper.

Overgangen fra busser med dieselforbrug til en eldreven 

letbane vil gavne miljøet, da elkøretøjer er CO2-neutrale. 

Incentive vurderer, at tiltaget vil mindske udledningen af CO2

og andre emissionstyper og vil derfor have en positiv effekt på 

miljøet.

5. Projektøkonomi

Anlægsomkostninger er ca. 2,4 mia. kr. inkl. korrektionstillæg 

på 50%. I og II

De årlige omkostninger er 69 mio. kr., mens driftsindtægterne 

er 28 mio. kr.I Samlet vil letbanen sandsynligvis give et årligt 

driftsøkonomisk tab på 41 mio. kr.I

Nutidsværdien af de årlige driftsbesparelser er knap 900 mio. 

kr.

Det er uklart, om ændringerne i brugen af andre offentlige 

transportmidler (bus, tog og metro) er inkluderet i 

beregningerne.

Incentive vurderer, at den samlede projektøkonomi er -1,5 

mia. kr.

4. Samfundsøkonomi

Letbanen har en nettonutidsværdi på -788 mio. kr. og en intern 

rente på 2,4%.I

Letbanen er derfor ikke samfundsøkonomisk rentabel.I

Samfundsøkonomien er beregnet uden at inkludere et tidstab 

for bilisterne.I

De samfundsøkonomiske beregninger bygger på en ældre 

udgave af Finansministeriets vejledning. Incentive vurderer, at 

resultatet vil forværres ved brug af de nyeste antagelser.

Ved et konservativt skøn med et årligt tidstab på 1.000 timer 

for bilisterne vil den interne rente blive negativ.I

Incentive vurderer, at resultatet er forbundet med stor 

usikkerhed, og det er ikke sikkert, at den interne rente er 

positiv.

3. Overflytning

Letbanen forventes at mindske antallet af rejser i bil med knap 

1.000 rejser pr. hverdagsdøgn.I

Ligeledes forventes antallet af rejser til fods og på cykel at 

falde med omkring 1.000 rejser pr. hverdagsdøgn.I

Antallet af rejser med kollektiv trafik forventes pr. 

hverdagsdøgn at stige med knap 2.500 rejser.I

9.800 personer er estimeret til at benytte letbanen pr. 

hverdagsdøgn.I

Letbanen har en positiv indflydelse på overflytningen og 

sænker antallet af rejsende med bil.

Kilder og behov for yderligere analyser
Viser, hvilke elementer der indgår i vurderingen.
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Indledning

Trængsel på vejene og kapacitetsproblemer på bane er et problem, der berører mange i hovedstadsregionen i dag og vil gøre det i de 

kommende år, hvor indbyggertallet forventes at stige med mere 200.000 personer frem mod 2030. I dag sidder pendlerne mere end 9 

mio. timer i kø pr. år. Fortsætter denne udvikling, vil pendlerne ifølge Trængselskommissionen i 2025 sidde 18 mio. timer i kø.

Infrastrukturen i hovedstadsområdet er planlagt efter 'Fingerplanen', der er den overordnede ramme for den fysiske planlægning og 

fremtidige udvikling. Planen har fokus på stationsnærhed og erhvervsudvikling sammen med et alsidigt udbud af bosætning, som 

tilsammen vil skabe økonomisk vækst i hele hovedstadsområdet. For at imødekomme de stigende trængselsproblemer er der behov 

for nye strategier i sammenhæng med 'Fingerplanen', der fokuserer på overflytning fra bil til andre transportformer. 

Fremtidens trængsel øger behovet for nye strategier

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har bedt Incentive om at præsentere to strategier på baggrund af eksisterende analyser. 

1. Den første strategi har fokus på overflytning til kollektiv transport ved hjælp af et såkaldt parkér & rejs-anlæg. 

2. Den anden strategi har fokus på overflytning til cykel ved hjælp af forbedrede cykelforhold. 

Begge strategier er illustreret herunder i sammenligning med alternativet, hvor trængselsproblemerne i fremtiden fortsætter. 

Strategierne er yderligere uddybet på de to efterfølgende sider.

Nuværende trængselsproblem

Eksempel: Fra Blovstrød til Hovedbanegården kl. 8:00 = op til 70 min. + søge- og gåtid afsat til parkering nær arbejdspladsen.    

55-80 min.

15 min. Finde en p-plads: 10 min.30-55 min.

Eksempel: Fra Blovstrød til et parkér og rejs-anlæg ved Holte St. + tog til Hovedbanegården kl. 8:00 = 51-57 min. 

Genen ved at skifte reduceres

51-57 min.

Før: fx 8 min.

Efter: fx 3 min.

15 min. Gåtid: 1-2 min.32 min.

Eksempel: Fra Blovstrød til Hovedbanegården kl. 8:00 med cykel = 96 min. Eller med et skifte til tog = 64 min.    

64-96 min.

31 min.

32 min.

Fremkommelighed og komfort på cykelsti forbedres

Før: fx 65 min.

Efter: fx 62 min.

Gåtid: 0-2 min.

Gør kollektiv transport attraktivt ved at gøre det nemmere at skifte mellem bil og tog.

Strategi 1: Parkér & rejs-anlæg

Strategi 2: Forbedrede cykelforhold

Gør cykling attraktivt ved at forbedre forhold på cykelstier og parkeringsforhold ved stationer.
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Omkostninger

Trængselskommissionen vurderer, at der vil kunne etableres parkér & rejs-anlæg på en række stationer på Sjælland, herunder ved 

Køge Nord, inden for en ramme på 100 mio. kr.

Den Grønne Trafikaftale (2009) har afsat en pulje på 1 mia. kr. til flere og bedre parkér & rejs-anlæg frem til 2020. DSB har i 2015 

disponeret halvdelen af puljebeløbet.

Potentiale

Potentialet til at overflytte trafik fra biltrafik til kollektiv trafik vha. parkér & rejs-anlæg er i dag begrænset. Det vurderer 

Trængselskommissionen, der også påpeger, at der er brug for nærmere analyser af, hvor der mest fordelagtigt kan placeres parkér & 

rejs-anlæg på Sjælland. I fremtiden, når trængselsproblemerne bliver større, bliver parkér & rejs-anlæg mere fordelagtige.

Kritiske succeskriterier

Følgende faktorer er afgørende for, om strategien kan blive en succes:

Anlæggene placeres de rigtige steder

For at få størst effekt af parker & rejs-

anlæggene skal de placeres på steder, 

hvor de får konkurrenceforholdet 

mellem biltrafik og kollektiv trafik til 

at tippe i retning af kollektiv trafik for 

en stor del af de rejsende. Det 

betyder, at anlæggene skal placeres 

på steder, hvor den kollektive trafik i 

dag er attraktiv (høj frekvens), men 

hæmmes af, at det er tidskrævende at 

finde en parkeringsplads.

Samarbejde om større anlæg

Den statslige pulje på 1 mia. kr. i 

perioden 2009-2020 administreres af 

DSB. Ca. 500 mio. kr. er pr. 2015 

disponeret til de let realiserbare 

anlæg. Udestående er større og 

omkostningstunge parker & rejs-

anlæg, hvor kravet om 50% kommunal 

medfinansiering er vanskelig. En større 

grad af statsligt finansiering vil kunne 

bidrage til at de omkostningstunge 

anlæg bliver anlagt. 

Integreres med indkøbsmuligheder

Ved at tage udgangspunkt i de 

rejsendes behov og fx integrere 

indkøbsmuligheder, bil- og 

cykelværksteder mv. i forbindelse med 

parkér & rejs-anlæg kan man ifølge 

Trængselskommissionen gøre det mere 

attraktivt for de rejsende at benytte 

parkér & rejs-anlæggene.

1 2 3

Forudsætninger for en attraktiv strategi

For at parkér & rejs-anlæg kan medvirke til at reducere trængslen, er det nødvendigt, at de rykker på konkurrenceforholdet mellem 

biltrafik og kollektiv trafik. Parkér & rejs-anlæg er attraktive i tilfælde, hvor:

1. trængsel på indfaldsvejene er et stort problem og gør bilen til et langsommere alternativ.

2. parkeringsrestriktioner og betaling gør bilen til et dyrere alternativ.

3. det kollektive trafiksystem har en høj frekvens og er et attraktivt alternativ til bilen.

Sådan virker det

Strategi for udbredelse af parkér og rejs

Etablering af parkér & rejs-anlæg er en strategi for overflytning, 

der har til formål at reducere trængsel og øge 

fremkommeligheden i hovedstadsområdet. Det sker ved at gøre 

kombirejser attraktive for pendlere mellem hovedstadens ydre 

og indre kommuner.

Skiftetiden ved stationsområdet er vigtig, når bilisten skal vælge 

mellem de forskellige transportformer. Ved at reducere 

skiftetiden ved hjælp af nemme og tilgængelige 

parkeringsforhold bliver kollektiv transport mere attraktiv.

Genen ved et skifte reduceres
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Omkostninger

Alt efter ambitionsniveauet til udviklingen af supercykelstisnettet kan det ifølge Trængselskommissionen gennemføres med et 

moderat ambitionsniveau til 1 mia. kr. eller højeste ambitionsniveau til 2 mia. kr.

Trængselskommissionen anvender en standardenhedspris på 10.000 kr. pr. cykelparkeringsplads.

Strategien har til formål at få cyklen til at fylde mere i 

hovedstadens transportsystem, end det er tilfældet i dag.

Det kræver, at cykelinfrastrukturen forbedres med både 

effektive og sammenhængende ruter samt bedre 

stationsforhold. Med en stigende befolkningsvækst i den inderste 

del af København er det langt mere effektivt at udbrede 

cykeltrafikken end biltrafikken, da de fylder væsentligt mindre 

på vejen og i byrummet. En måde at forbedre 

fremkommeligheden er ved hjælp af såkaldte supercykelstier.  

Potentiale

Supercykelstier kan ændre på folks transportvaner på to måder:

+ Ved at gøre det relevant at cykle længere afstande.

+ Ved at gøre cykelturen hurtigere og mere komfortabel for 

de personer, der allerede i dag bor i cykelafstand.

En måling lavet af COWI på supercykelstien ved Albertslund 

viser en stigning i antallet af personer, der benytter stien, på 

7-9%.

Ifølge Incentive er gennemsnitshastigheden for cyklister på 

supercykelstier steget med 5%.

Sådan virker det

Strategi for forbedrede cykelforhold

Kritiske succeskriterier

Følgende faktorer er afgørende for, om strategien kan blive en succes:

Supercykelstier udvides til flere 

gennemgående ruter

Forbedringer kan ske ved at lave 

større og bedre cykelstier med bl.a. 

grøn bølge, servicestationer med 

cykelpumpe og drikkevand, adskillelse 

af buspassagerer og cyklister, opdeling 

i hurtigbane og komfortbane.

Infrastrukturen skal forbinde 

arbejdspladser, boligområder og 

kollektive knudepunkter.

Cykelforhold ved stationer forbedres

Trængselskommissionen anbefaler, at 

der etableres en pulje på 300 mio. kr. 

til at forbedre cykelkapacitet ved 

centrale stationer.

Man bør vurdere de enkelte 

strækninger og stationsforhold i 

forhold til valg af løsninger, men med 

en ensartet høj standard.

Kapaciteten udnyttes effektivt

Den store efterspørgsel på at tage 

cykler med i togene giver i fremtiden 

kapacitetsproblemer, da antallet af 

passagerer i togene fortsat vokser. Et 

af de nuværende løsningsforslag går på 

at etablere et nyt by- og 

pendlercykelsystem, hvor man kan 

reservere pendlercykler hjemmefra. 

1 2 3

Forudsætninger for en attraktiv strategi

For at forbedrede cykelforhold kan medvirke til at reducere trængslen, er det nødvendigt, at de rykker på konkurrenceforholdet 

mellem bil og cykel. Brug af cyklen er attraktivt i tilfælde, hvor:

1. befolkningstætheden er høj.

2. der er rimelig afstand til centrale arbejdspladsområder — mindre end 30 km.

3. der er et stort fokus på sundhed i befolkningen.

Fremkommelighed og komfort på cykelsti forbedres
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Nr. 1: Trafikplan for hovedstadsregionen  
 
Initiativet skal bidrage til at give et bud på, hvordan vi kan få hovedstadsregionen til trafikalt at hænge bedre sammen og 
som samtidigt medvirker til at reducere den stigende trængsel. I dag har vi ikke en samlet trafikplan, og vi mangler  
overblikket i forhold til investeringer på statsligt, regionalt og kommunalt niveau.  
 
En af forudsætningerne for at kunne klare sig i den internationale konkurrence og fortsat være lokomotiv for den danske 
vækst er en moderne og effektiv infrastruktur. Både internt i hovedstadsregionen og i form af gode forbindelser til resten af 
Danmark og til udlandet. Både borgere, studerende og virksomheder er afhængige af en velfungerende og veludbygget 
infrastruktur. 
 

Mulige elementer i initiativet: 
 
Følgende KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden initiativer 
tænkes at indgå: 

 Det fælles arbejde om infrastrukturinvesteringer, 
herunder prioritering af projekter og strategier for at 
reducere trængsel (2016) 

 Udpege yderligere mobilitetstiltag og strategier som 
medvirker til at skabe sammenhæng. dels i 
hovedstadsregionen, dels i den danske del af Greater 
Copenhagen.  

 
Følgende ReVUS initiativer tænkes at indgå: 

 Samle erhvervsliv, staten, regioner, kommuner og 
trafikoperatører for sammen at udarbejde en 
mobilitetsplan for hele den funktionelle 
metropolregion 

 Fastsætte ambitiøse mål for at nedbringe rejsetiden 
for udvalgte prioriterede strækninger i regionen, og 
synliggøre produktivitetsgevinsten ved nem og 
effektiv mobilitet 

 Realisere større projekter og initiativer, som for 
eksempel øget kapacitet på Kystbanen 

 Øge borgernes tilgængelighed til hospitalerne 
gennem i første omgang at undersøge, hvordan 
Hvidovre Hospital kan kobles på et højklasset 
kollektiv trafiksystem.  

Forventede effekter: 
 
I 2018 har kommunerne og regionen en fælles plan og de 
fælles prioriteringer besluttet i 2016, som man kan 
forhandle med regering og Folketing om. 

 
På sigt reduceres trængsel på vejene og banekapaciteten 
øges.  

 
Nøgletal: 
 

 Trængslen omkring hovedstaden koster årligt 
samfundet ca. 2 mia. kr., fordi bilisterne spilder over 
9 mio. timer på at sidde i kø. 
 

 Udfordringen vokser markant i de kommende år, når 
hovedstaden får over 200.000 nye indbyggere. 
 

 Allerede i 2025 vil problemerne med trængslen 
omkring hovedstaden betyde, at bilisterne spilder ca. 
18 mio. timer på at sidde i kø. 
 

 Det svarer til, at samfundet årligt går glip af ca. 4 mia. 
kr., eller at ca. 10.000 trafikanter sidder i kø året 
rundt. 

 

 I 2025 skal den kollektive trafik håndtere 15 pct. flere 
ture end i dag, svarende til 141.000 ekstra ture 
dagligt. 

 

Initiativet bygger videre på: 
 

 Greater Copenhagen trafikcharter og andre 
infrastruktursatsninger 

 KKR Hovedstaden om prioriterede infrastrukturtiltag i 
hovedstadsregionen 

 ReVUS: Fyrtårnsprojektet om Transport for 
Copenhagen 

 Statslig planlægning og mulige projekter som fx en 
havnetunnel og motorvejsudbygninger. 

 Igangværende mobilitetstiltag som fx ReVUS-
projektet om grøn mobilitet 

 Den igangværende regionale analyse om ”Fremtidens 
Transportbehov” i samarbejde med Metroselskabet 
og Hovedstadens Letbane. 

Deltagende parter: 
 
KKR Hovedstaden, kommuner, statslige myndigheder, 
trafikselskaber, erhvervslivet og andre relevante aktører. 
 

Kontakt: 

 Pia Nielsen, Enhedschef i Center for Regional 
Udvikling, tlf. 51274664, pia.nielsen.06@regionh.dk 

 Birgit Elise Petersen, chefkonsulent, Enheden for 
Mobilitet, Klima & Ressourcer, tlf. 20561243, 
birgit.elise.petersen@regionh.dk 
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Nr. 2: Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og 
beskæftigelse 
 
Initiativet skal bidrage til, at virksomheder i Region Hovedstaden er rustet til fremtidens udfordringer og kan fastholde 
produktion og fortsat vækst og udvikling til gavn for borgere og livskvalitet. Region Hovedstadens vækstbarometer viser, at 
næsten halvdelen af virksomhederne i hovedstadsregionen oplever problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det 
gælder både faglærte og højtuddannede, og der er derfor behov for et øget fokus på opkvalificering og efteruddannelse 
målrettet vækstkritiske kompetencer. Initiativet har fokus på målrettet opkvalificering og efteruddannelse i forhold til 
virksomhedernes behov og efterspørgsel på kompetencer blandt den etablerede arbejdsstyrke af herboende medarbejdere 
og ledige.  
 
Udfordringer med rekruttering hæmmer væksten, og det er derfor vigtigt, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har 
brug for. Der er samtidig mange borgere, der står uden arbejde eller uddannelse, og der er behov for, at matchet mellem 
virksomhedernes behov og potentielle medarbejdere bliver styrket. Det kræver bedre sammenhæng mellem uddannelses-, 
beskæftigelses og erhvervsområdet og en tættere koordinering af den service de forskellige aktører tilbyder 
virksomhederne, så der bliver en styrket virksomhedsservice.  
 
 

Mulige elementer i initiativet: 
 

 En styrket virksomhedsservice gennem bedre 
sammenhæng mellem uddannelses-, beskæftigelses og 
erhvervsområdet. Det kan også være inden for et større 
geografisk område i Greater Copenhagen og på tværs af 
kommuner og regioner. 
 

 Mere strategisk kompetenceudvikling og opkvalificering af 
både ledige og medarbejdere. 
 

 Bedre match mellem ledige potentielle medarbejdere og 
virksomheder. Mange borgere står uden arbejde eller 
uddannelse, og der er behov for, at matchet mellem 
virksomhedernes behov og potentielle medarbejdere 
bliver styrket.  
 

 Fokus på potentialet blandt nyakomne flygtninge og 
udvikling af fx brancherettede samt alternative 
opkvalificeringsforløb, hvis det kan hjælpe til et bedre 
match og muligheder for job. 
 

 Fokus på vækstkritiske kompetencer i uddannelserne. 

 Fokus på at løfte de svageste borgere, så de kan komme 
ind på arbejdsmarkedet. 

Forventede effekter: 
 
 Styrket virksomhedsservice – virksomhederne oplever en 

mere koordineret opsøgende indsats fra aktører inden for 
uddannelse, erhverv og beskæftigelse. 
 

 Virksomhederne oplever, at opkvalificering af deres 
medarbejdere er rettet mod virksomhedernes konkrete 
behov.  
 

 Styrket rekrutteringsgrundlag for virksomhederne ift. 
vækstkritiske kompetencer. 
 

 Færre virksomheder oplever problemer med at rekruttere 
kvalificeret arbejdskraft. 
 

 Bedre sammenhæng og koordinering mellem uddannelse, 
beskæftigelse og erhverv. 

 
Nøgletal: 
 

 46 % af virksomhederne i Region Hovedstaden oplever 
problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft 
(Vækstbarometret). 

 

 Erhvervsservice, bygge og anlæg samt industrien oplever de 
største rekrutteringsudfordringer (vækstbarometret). 

 

 Der er ca. 38.000 fuldtidsledige i alderen 16 år og derover i 

Region Hovedstaden (Danmarks Statistik 2016). 

 

Initiativet bygger videre på: 
 ReVus: Fyrtårnsprojektet Faglært til Vækst. 

 ReVus: Efterspørgselsstyret Efteruddannelse af Voksne. 

 KKR Hovedstadens anbefalinger for tværkommunalt 
samarbejde. 

 De tværkommunale rekrutteringsservices. 

 Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Hovedstaden og 
RAR Hovedstaden. 

 Kommunerne har som led i Vækstforums kommende 
behandling af vækstpartnerskabsaftalen foreslået to 
konkrete indsatser mht. rekruttering til hospitalsbyggeriet 
i Nordsjælland og fokus på at udvide rekrutterings-
servicernes fokusområder til endnu flere vækstkritiske 
områder. Fyrtårnsprojektet kan tilpasses dette i tråd med 
Vækstforums behandling af vækstpartnerskabsaftalen. 

Deltagende parter: 
 

 Kommuner 

 Uddannelsesinstitutioner 

 Virksomheder 

 Erhvervsfremmeaktører 
 

Kontakt: 

 Mads Monrad Hansen, Enhedschef i Vækst og 
Kompetencer, Region Hovedstaden,  
mail: mads.monrad.hansen@regionh.dk, tlf.: 27 62 21 95. 
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Fyrtårnsprojekt (forslag)  

Nr. 3 – Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter 
 
Udvikling af Greater Copenhagen til et attraktivt internationalt hub for viden er en af visionerne for Greater Copenhagen-
samarbejdet, og tiltrækning af højtuddannede udenlandske medarbejdere er derfor højt prioriteret i ReVUS. Udenlandsk 
talent skaber øget produktivitet og innovation i vores virksomheder, åbner for nye eksportmuligheder samt bidrager 
væsentligt til statskassen. Én højtuddannet udlænding i den private sektor skaber hvert år i gennemsnit en værdi på omkring 
1,5 mio. kr. Det svarer til, hvad der produceres på lidt over to gennemsnitlige arbejdspladser i Danmark. Dertil kommer, at 
de danske virksomheder i de kommende år vil opleve stigende vanskeligheder med at besætte stillinger, der kræver 
naturvidenskabelige kompetencer. I 2025 forudses en mangel på 14.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. 
 
På trods af at Greater Copenhagen kan tilbyde aktiver som ”most liveable city” og en god ”work-life-balance”, finder for få 
udenlandske talenter vej hertil. Mens Tyskland og Sverige ligger i top 10, kommer Danmark ind på en 27. plads over 
populære karrieredestinationer, og både Berlin, Stockholm, Oslo og Amsterdam er mere populære end København. 
Samtidigt forlader udenlandske talenter Greater Copenhagen for hurtigt. Barriererne er bl.a. Greater Copenhagens 
manglende synlighed i udlandet, mangel på boliger, for få internationale skoler og daginstitutioner og problemer med sprog 
og kultur. Arbejdet adskiller sig således fra initiativer rettet mod at øge udbuddet af dansk arbejdskraft ved at være 
fokuseret på synlighed i udlandet og håndtering af barrierer, der møder udenlandsk og ikke dansk arbejdskraft, fx formalia, 
bolig- og uddannelsesmuligheder ved ankomst til landet og de særlige udfordringer ift. at blive en del af en ny kultur/nyt 
sprog.  
 
Derfor er der fremadrettet behov for en mere koordineret og geografisk bredt forankret indsats for at tiltrække, modtage og 
fastholde internationalt talent, der involverer et bredt udsnit af kommuner og virksomheder i Greater Copenhagen. 
Kommunale, regionale og private aktører skal i fællesskab sikre, at karrieremuligheder bakkes op af en smidig 
ankomstpakke, der gør det nemt at etablere sig med familie i metropolen. Det er ofte vanskeligt at falde til, og der er behov 
for en større indsats for at sikre, at metropolen både kan tilbyde et karriereforløb og et attraktivt sted at bo, gå i skole og 
tilbringe sin fritid i.  
  
 

Mulige elementer i initiativet: 
 
Tiltrækning  
Tiltrækningsindsatsen kræver et tæt samspil med virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner. Den allerede eksisterende 
markedsføringsindsats som bl.a. udføres af Copenhagen Capacity, kan fx 
styrkes ved: 
 
- Tiltrækningsfremstød på udenlandske topuniversiteter, der 

promoverer konkrete jobtilbud og introducerer de bredere 
karrieremuligheder, erhvervsstyrker og arbejdskultur i Greater 
Copenhagen. Kampagnernes bagland er store og mindre 
virksomheder samt offentlige aktører i metropolens geografi. 

- Online branding kampagner rettet mod udvalgte talentmålgrupper 
(fx IT, ingeniører, naturvidenskab). 

- Etablere et dansk virksomhedsnetværk om en online-portal: fokus på 
aktuelle jobåbninger i hele metropolen. 

- Samle lokalt erhvervsliv omkring en fælles fortælling om Greater 
Copenhagen som karrieredestination. 

- Etablere et ambassadør-netværk af erfarne expats, der har været her 
i Greater Copenhagen i en årrække.  
 

Modtagelse:  
Der skal sikres fælles modtagelsespakke på tværs af alle kommuner, hvor 
ambitionen er, at internationale talenter modtager samme service 
uafhængigt af deres bopæl/arbejdsplads. 
 
Fastholdelse:  
- Regional boligportal for internationalt talent. Kommunerne i Greater 

Copenhagen kan i fællesskab løse boligudfordringen for 
internationale borgere.  

- Internationale skoletilbud. 
- Internationale dagtilbud. 
- Spouse-programmer på tværs af kommunegrænser. 

 

Nøgletal:  
 Kompetencekløften på det danske 

arbejdsmarked intensiveres. I 2025 forudses en 
mangel på 14.000 ingeniører og 
naturvidenskabelige kandidater.  

 Talenterne er en god forretning. Én 
højtuddannet udlænding i den private sektor 
skaber hvert år i gennemsnit en værdi på 
omkring 1,5 mio. kr. 

 Image ude i verden halter. Mens Tyskland og 
Sverige ligger i top 10, kommer Danmark ind på 
en 27. plads over populære 
karrieredestinationer, og Berlin, Stockholm, Oslo 
og Amsterdam er mere populære end 
København.  

 Flere udenlandske studerende skal blive i 
Danmark i job efter studierne. 56 pct. er fortsat i 
Danmark et år efter endt studie.  



 

 

- Forenkling og lettelse af bureaukratiske processer. 
- Sikre deltagelse af flere SMVer i fastholdelsesindsatsen med fokus på 

mindre eksporterende virksomheder; Professionel hjælp til at 
komme i gang med international rekruttering. 

- Tilbud til internationale studerende om rundture på virksomheder 
eller virksomhedsmesser. 

- Sociale og kulturelle tilbud fx overblik over kulturtilbud og kurser om 
dansk arbejdskultur og fritidsliv, online social platform for expats 
eller brobyggeraktiviteter så som Dine with a Dane og 
mentorordninger. 

 
 

Initiativet bygger videre på: 
 

- Talentsporet i Copenhagen Capacity, der årligt modtager 6-7 mio. kr. 
fra Region Hovedstaden. 

- EU-strukturfonds-projektet ”Vækst gennem internationale 
højtuddannede”, der drives af Copenhagen Capacity og samler 
aktører på tværs af den danske talenttiltrækningsindsats; 
International House, DI/virksomheder, Erhvervsstyrelsen, SIRI, alle 8 
danske universiteter mv. 

- International House, der tilbyder en række services til internationale 
borgere i Københavns Kommune. International House et er 
offentligt-privat samarbejde mellem bl.a. COWI, Dansk Erhverv, DI, 
Falck, Københavns Universitet, Lundbeck, og Udenrigsministeriet. 

- The International Citizen Service, der tilbyder basal borgerservice til 
udenlandske borgere i 31 kommuner (Greater Copenhagen 
satsning). 

- Væksthus Hovedstaden, der aktivt arbejder med international 
rekruttering til eksporterende SMVer fx gennem ”Vækst Gennem 
Internationalisering” programmet.  

 

 

Deltagende parter: 
En relevant gruppe af aktører fra den kreds, der 
allerede samarbejder om den regionale strategi for 
udenlandsk talent. Det er bl.a. Copenhagen Capacity, 
kommuner, erhvervskontorer, International House, 
universiteter og virksomheder.  
 

Kontakt: 
 Carsten Krabbe, Enhedschef i Center for 

Regional Udvikling, tlf.: 60255902, 
carsten.krabbe@regionh.dk 
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Nr. 4: Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtsinvestering i både bedre behandlinger 
og nye arbejdspladser  
 
Greater Copenhagen har i dag en international styrkeposition inden for sund vækst. Der er et effektivt offentligt 
sundhedssystem, med patient- og borgerforløb på tværs af hospitaler og kommuner mm. Stærke, internationale life science 
virksomheder, som skaber vækst og arbejdspladser. Universiteter, som med viden i verdensklasse, bidrager til udvikling af 
nye behandlinger og sundhedsløsninger. Styrkepositionen bygger på en tradition for tillidsbaserede samarbejder mellem 
disse parter - det offentlige sundhedssystem, virksomheder og videninstitutioner. En tillid, der giver en unik ramme for at 
udvikle de behandlingstilbud og teknologiske løsninger, der er brug for i fremtiden. 
 
Det offentlige sundhedssystem er under pres for at levere stadigt bedre og mere avancerede ydelser, da den demografiske 
udvikling med en aldrende befolkning og flere kronikere betyder, at der er en øget andel af befolkningen, der har behov for 
sundhedsydelser på tværs af hospitaler og kommuner. Denne udvikling er samtidig et udtryk for, at vores sundhedssystem 
kan blive vanskeligt at finansiere på sigt. Dette kan dog imødekommes, hvis det offentlige sundhedssystem er ambitiøst i 
forhold til at udvikle og ibrugtage teknologiske løsninger, der kan skabe værdi for både patienter og borgere på tværs af 
sundhedssystemet. De teknologiske løsninger, skal ikke kun forbedre, men også omforme vores behandlings- og plejetilbud, 
sådan at kvaliteten af sundhedsydelserne fastholdes, uden at udgifterne stiger tilsvarende. 
 
Derfor er der brug for, at hospitaler og kommuner i Greater Copenhagen sammen sætter mål for en tværsektoriel indsats 
om, hvordan og hvilke teknologisatsninger der skal prioriteres på lang sigt, så sundhedsydelserne på tværs af sektorerne 
understøttes bedst muligt.  Et fyrtårnsprojekt, hvor ambitioner om at understøtte og ibrugtage teknologiudvikling på det 
korte sigt, betyder banebrydende teknologier og dermed sund vækst og bedre behandlinger samt mere selvhjulpne og 
tilfredse borgere på det lange sigt.  
 
Kernen i en indsats bør være de teknologier og satsninger, der sætter rammen allerede i dag i Greater Copenhagen.  
Sundhedsplatformen bliver udrullet i de kommende år, hvilket giver helt nye muligheder for at udvikle sundheds-IT løsninger 
både regionalt og kommunalt. Kognitiv Computing (en form for ”hjælpe-intelligens”, som kan hjælpe ved behandlingen af 
patienter og borgere ved at kunne trække på store mængder information om, hvad der har virket bedst i lignende forløb) 
udvikler sig ligeledes voldsomt disse år. Hvis vi forstår at udnytte disse muligheder, vil det betyde helt nye rammer for 
sundhedssystemet f.eks. ved at indsamle og anvende data på tværs af sektorgrænser og organisatoriske søjler. 
 
Telemedicinske løsninger og hjemmebehandlinger er i kraftig udvikling i takt med de teknologiske muligheder, hvilket 
ligeledes betyder helt nye og bedre behandlingstilbud både i kommune og i region. Byggeriet af det nye Steno Diabetes 
Center Copenhagen skaber i særdeleshed en grobund for en helhedsorienteret og tværsektoriel udvikling af behandlingerne 
for diabetespatienter.  Indsatsen bør desuden tænkes ind i regeringens vækstteam for life science, hvor udgangspunktet 
ligeledes er, at life science virksomheder i årene fremover i samarbejde med vores behandlingssystem kan bedrive klinisk 
forskning og udvikling, der giver patienterne endnu bedre behandlingsmuligheder. 
 

Mulige elementer i initiativet: 
 Samle kommuner, erhvervsliv, videninstitutioner og 

regionen om at afprøve eksisterende kognitive 
teknologier samt udvikle nye målrettet en 
tværsektoriel udfordring. 

 Indgå et større strategisk offentligt og privat 
innovationssamarbejde med en større IT-virksomhed 
og videninstitutioner om konkrete IT-
udviklingsprojekter og styrkelse af Greater 
Copenhagens økosystem inden for uddannelse, 
forskning og iværksætteri. 

 Styrke udviklingen af en service og logistik-løsning 
inden for telemedicin.  

 Afprøve og videreudvikle telemedicinske løsninger 
med markant potentiale.  

Forventede effekter: 
 

 I 2018 har kommuner, videninstitutioner, erhvervsliv 
og regionen identificeret use cases inden for kognitiv 
computing samt lagt en plan for en etablering af et 
bæredygtigt økosystem inden for sundheds-it. 

 

Nøgletal: 
 

 [Udestår]  

Initiativet bygger videre på: 
 Forskningsmiljøerne inden for kognitive computing-

teknologier   

 Udrulning af Sundhedsplatformen  

 Steno Diabetes Center Copenhagen 

Deltagende parter: 
 
Videninstitutioner, erhvervslivet, kommuner, statslige 
myndigheder og andre relevante aktører. 



 

 

 En Indgang til pharma og medico 

 ReVUS, under Sund Vækst og Smart Vækst:  
a. Videreudvikle Copenhagen Science Region 

som international knudepunkt for 
internationale investeringer  

b. Udvikle og udrulle telemedicinske løsninger 
c. Videreudvikle Copenhagen Health 

Innovation for at geare iværksætteri og 
præ- og postgraduate uddannelser.   

 Nationale strategi for Telemedicin  

Kontakt: 

 Jesper Allerup, Enhedschef i Center for Regional 
Udvikling, tlf. 26281637, jesper.allerup@regionh.dk 
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Nr. 5: Living Lab for klimatilpasning 
 
Klimatilpasning rummer et stort GRØNT og SMART vækstpotentiale. Et Living Lab for klimatilpasning i Greater Copenhagen – 
under navnet CALL Cph (Climate Adaptation Living Lab for Greater Copenhagen) – vil skabe en regional platform, der kan 
sikre øget investeringer, arbejdspladser og eksport af systemløsninger indenfor klimatilpasning. 
 
CALL Cph skal give kommuner og forsyningsselskaber et styrket beslutningsgrundlag inden valg af klimatilpasningsløsning. 
Det skal ske via bl.a. mere systematisk dokumentation af klimatilpasningsløsninger og en tættere markedsdialog om 
udvikling og implementering af løsningerne.  CALL Cph skal medvirke til at accelerere implementering af kommunernes og 
forsyningernes klimatilpasningsplaner på en omkostningseffektiv måde - samtidig med at det sikres, at investeringerne 
understøtter vækst og eksport. 
 
CALL Cph bliver et avanceret ”testbed”, der gør det interessant for virksomheder at være en del af historien om Greater 
Copenhagen og ”Copenhagenize” andre byer verden over. Samtidig skal CALL Cph sikre fokus og forenkling i 
aktørlandskabet. 
Mulige elementer i initiativet: 
CALL – Copenhagen vil indeholde et Markeds Lab, et Development Lab, et 
Demo Lab og et Quality Lab. Målgruppen er kommuner, forsyninger, 
virksomheder og vidensinstitutioner. Der vil være fire labs, et fælles 
besøgscenter samt et CALL-sekretariat.  

 CALL Sekretariat binder de forskellige Labs sammen, markedsfører 
klimatilpasningsprodukter samt faciliterer kontakt til salg. 
o Sikrer kommunikation på tværs via understøttelse og servicering 

af de øvrige Labs,  
o Drift af en digital platform 

 Besøgscenter sikrer en sammenhængende fortælling om Greater 
Copenhagens grønne og blå strategier og tiltag. Dette sker gennem 
visualisering, modeller og professional formidling 

 Market Lab rummer aktører, som har netværk og kompetencer 
inden for branding, markedsføring og kontaktformidling af 
klimatilpasningsløsninger i Greater Copenhagen. Gennem et 
besøgscenter tilbydes: 
o Branding og markedsføring af løsninger i Greater Copenhagen 
o Sammenhængende produktpakker og professional 

kontaktformidling af kundeleads til aktører 

 Develop Lab rummer aktører med speciale i innovationsprocesser 
inden for både governance, teknologi og borgerinddragelse. 
Gennem facilitering og faglig sparring understøttes: 
o Innovationsprocesser inden for teknologi, governance- og 

borgerinddragelsestilgange til klimatilpasning  
o OPI samarbejder og nye udbudsformer 

 Demo Lab rummer aktører med mulighed for at afprøve og tilpasse 
nye klimatilpasnings-teknologier i den eksisterende infrastruktur. 
Gennem test-beds på laboratorier samt i virkeligheden tilbydes: 
o Mulighed for at afprøve nye teknologier og reducere risikoen 

for kommuner og forsyninger ved at investere i nye blå/grønne-
løsninger 

o Showcasing af demonstrationsprojekter 

 Quality Lab rummer aktører med kompetencer inden for 
dokumentation, evaluering og certificering af klimatilpasnings-
teknologier. Gennem laboratorier, certificeringsinstitutioner og 
vidensinstitutioner tilbydes:  
o Dokumentation og evaluering af test og løsninger 
o Tekniske og økonomiske analyser 

Forventede effekter: 

 Kommuner og forsyninger har opnået bedre 
beslutningsgrundlag for at planlægge, investere 
og implementere klimatilpasningsløsninger 

 Byudvikling drives bl.a. af flere blå grønne 
klimatilpasningsløsninger 

 Kommuner og forsyninger har øget deres 
investeringer i klimatilpasningsløsninger inden 
2025 

 Greater Copenhagen er global kendt som den 
klimaberedte region og ”hub” ind til 
vandmarkedet i EU 

 +5000 internationale besøgende har besøgt CALL 
Cph inden 2021  

 Eksport af 25-125 systemløsninger for 
klimatilpasning inden 2021 

Nøgletal: 

 Investeringer til klimasikring af 
hovedstadsregionen forventes at løbe op i et 
tocifret milliard beløb over de næste 20-30 år 

 Klimatilpasningsløsninger har et stort 
eksportpotentiale. I USA forventes 
klimatilpasning (regnvand) at udgøre et tocifret 
milliard beløb i amerikanske dollars i 2030 

 Om 30 år vil befolkningstallet i verdens byer 
være fordoblet fra 3,5 mia i dag til 7 mia. Det 
rummer et stort potentiale for salg af løsninger 
der gør byerne levende, grønne og smarte at bo i 

Deltagende parter: 
HOFOR, Energi & Vand, Københavns Kommune, 
Forsikring og Pension, State of Green, CLEAN, DI, 
GATE21, VandiByer, Rørcenteret (Teknologisk 
Institut). 
 
Mulige fremtidige partnere er:  
Danva, Kommuner, forsyninger, Regnvandsforum, 
DHI, KLIKOVAND og BLOXHUB (Real Dania), DTU-
Water m.fl. 

Initiativet bygger videre på: 

 Udvikling og opstart af CALL Cph forventes igangsat 2016-2017 bl.a. 
medfinansieret af ReVUS-midler 2016. Dette initiativ bygger videre 
på opstarten og dækker finansiering af CALL Cph frem til 2021. 

 Den regionale Task Force for klimatilpasning, Vand på Tværs, 
Nordkystens Fremtid, Analyse for Stormflod og havniveaustigninger 
og en foranalyse for et Living Lab for Klimatilpasning 

 World Water Congress & Exhibition i København i 2020. 
Kongressen, cementere Danmarks førerposition inden for 
vandteknologi, herunder systemløsninger for klimatilpasning 

Kontakt: 

 Camilla Lønborg-Jensen, Enhedschef i Center 
for Regional Udvikling, tlf: 20561247, email: 
Camilla.Loenborg-Jensen@regionh.dk 

 Anders Søgaard, specialkonsulent i Center for 
regional udvikling, tlf: 20 59 97 17, Mail: 
anders.soegaard@regionh.dk 

mailto:Camilla.Loenborg-Jensen@regionh.dk
mailto:anders.soegaard@regionh.dk


 

 

 
 

Nr. 6: Ressourceeffektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi 
 
Region Hovedstaden vil sammen med kommuner, hospitaler, virksomheder og vidensinstitutioner øge 
ressourceeffektiviteten og accelerere overgangen til en cirkulær økonomi i Greater Copenhagen. Målet er, at 
hovedstadsregionen bliver en ressourceeffektiv region, der genanvender mindst 80 % af affaldet i 2035. Målet er også, at 
grønne og innovative offentlige indkøb skal fremme vækst og jobskabelse i de grønne erhverv samt udvikling af nye, grønne 
løsninger, der kan eksporteres til resten af verden. Endelig er det målet, at Greater Copenhagen i 2020 er internationalt 
anerkendt for at være i front med deleøkonomiske tjenester, som understøtter udviklingen af en cirkulær økonomi. 
 
For kommunerne kan indsatsen få stor betydning på flere områder. Indsatsen kan skabe vækst i lokale virksomheder, da 
virksomheder, der klædes godt på til grønnere forretningsmodeller, kan omkostningsminimere deres produktion og opnå 
konkurrencefordele på det globale marked. Indsatsen kan også sikre grønnere offentligt byggeri ved fx at oprette platforme 
for udveksling af brugte byggematerialer. Indsatsen kan også føre til, at kommuner oplever mere økonomisk attraktive veje 
til at afsætte plastaffald ved fx at etablere fælles plastsorteringsanlæg. Endelig kan indsatsen fremme nye former for 
innovativt indkøb, hvor man eksempelvis efterspørger, at der reduceres i mængden af emballage, øget anvendelse af 
genanvendte materialer, forlænge produktlevetider ved hjælp af genbrug og reparation mm. Dette skal bidrage til at styrke 
de totaløkonomiske løsninger i offentligt udbud.     
 
Sidst men ikke mindst understøtter en ressourceeffektiv og cirkulær økonomi omstillingen til en fossilfri energiforsyning, 
som kommuner og region har en fælles målsætning om er etableret i 2035. 

 
Mulige elementer i initiativet: 
 
Fælles infrastruktur for recirkulering på tværs af kommuner 
Det er afgørende, at infrastrukturen for recirkulering af 
materialer forbedres. Især indenfor fx bygge- og 
anlægssektoren, organisk affald og plast/mekanisk sortering er 
der udfordringer med en effektiv infrastruktur for 
genanvendelse. Initiativet vil sigte mod at skabe fælles fodslag 
om effektive og bæredygtige løsninger til indsamling, sortering 
og efterbehandling af affald, så der sikres et solidt grundlag for 
at øge genanvendelsen. 
 
Grønne og innovative offentlige indkøb 
Innovative offentlige indkøb kan bidrage markant til at trække 
en udvikling hen mod flere ressourceeffektive og cirkulære 
løsninger. Initiativet vil blandt andet: 

 Udpege og gennemføre pilotprojekter om grønne og 
innovative indkøb i både kommuner og region – med 
fokus på bl.a. totalomkostninger, funktionsudbud, 
behovsafdækning, markedsdialog, 
innovationspartnerskaber samt cirkulære indkøb. 

 
Ressourceeffektivitet i design, produktion og anvendelse 
I en cirkulær økonomi skal produkter designes og produceres så 
de kan repareres og genbruges eller nemt adskilles til 
genanvendelse. Både i produktionsprocessen og i anvendelsen 
af produkter skal spild og forurening minimeres. Initiativet vil 
understøtte produktionsvirksomheder, produktdesignere og 
driftsorganisationer i at omstille til cirkulær økonomi og bidrage 
til at afhjælpe barrierer for up-scaling af cirkulære produkter og 
forretningsmodeller.  
 
Styrket marked for recirkulering af produkter og materialer 
Der er et stort behov for at skabe markeder for recirkulering af 
produkter og materialer til genbrug og genanvendelse. 
Dels skal der fokus på direkte genbrug af produkter, som endnu 
ikke er udtjente. Dette kan fx ske via deleøkonomiske tjenester 
og forbedrede muligheder for reparation og opgradering af 
produkter. Dels skal der skabes effektive markeder for 
udveksling af restprodukter og sekundære materialer – 
eksempelvis jord og byggematerialer i forbindelse med 

Forventede effekter: 
 
I 2025 har flere virksomheder udviklet nye cirkulære produkter 
eller forretningsmodeller, og der er udviklet en infrastruktur og 
markeder til recirkulering af materialer som plast, organisk 
affald og byggematerialer. Yderligere er andelen af grønne og 
innovative indkøb i region og kommuner øget markant. 
 
I 2035 er hovedstadsregionen anerkendt som foregangsregion 
inden for cirkulær økonomi. Regionen genanvender minimum 
80 % af affaldet, og ressourceforbruget (herunder 
energiforbruget) i private og offentlige virksomheder er 
reduceret. 
 

Nøgletal: 
 

 Danske industrivirksomheder bruger ca. 252 mia. kr. årligt 
på indkøb af råvarer og forarbejdede materialer – 45 % af 
deres samlede budget. Til sammenligning udgør 
lønomkostninger 25 % af budgettet. 

 

 I 2025 vil 60 % af verdens store økosystemer være 
forringede, og behovet for ressourcer vil være vokset med 
70 %. 

 

 Hver EU-borger forbruger 16 ton materialer årligt, hvoraf 6 
ton bliver til affald. Halvdelen deponeres. 

 

 Hver dansker har et klimafodaftryk på 17 ton CO2, når 
vores import af varer medregnes. De 60 % af 
klimafodaftrykket skyldes forbruget af varer og ydelser. 

 

 Cirkulær økonomi i Danmark kan ifølge Ellen MacArthur 
Foundation øge BNP med op til 1,4 %, øge eksporten med 
3-6 %, øge beskæftigelsen med 7-13.000 nye jobs, 
reducere Danmarks CO2-udledning med 3-7 % og reducere 
ressourceforbruget med op til 50 % for udvalgte 
materialer. 

 

 Konsulenthuset PwC forudser, at virksomheder baseret på 
deleøkonomi vil udgøre halvdelen af den samlede vækst i 
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anlægsprojekter samt plast eller andre materialer genvundet 
fra udtjente produkter. Der er også potentiale i at udbygge 
industrielle symbioser. Ligeledes kan smarte løsninger bidrage 
til bedre design og anvendelse samt nemmere 
affaldshåndtering og udveksling af produkter og materialer. 
 

omsætning i 2035. 

Initiativet bygger videre på: 
 

 Igangværende og afsluttede projekter som ”Bæredygtig 
Bundlinje”, ”Grøn vækst via grønne forretningsmodeller”, 
”Grøn industrisymbiose”, ”SPP Regions” og 
”Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering” (alle 
projekter som er medfinansieret af Region H og/eller 
Vækstforum Hovedstaden). 

 Partnerskabet om automatiske sorteringsanlæg under 
Miljø- og Fødevareministeriet samt dialog med CLEAN om 
et plastsorteringsanlæg. 

 Miljøstyrelsens rejsehold for grønne indkøb, der hjælper 
kommuner, regioner og andre offentlige institutioner 
med grønne indkøb. 

 Erfaringer fra formaliserede samarbejder mellem 
kommuner og vandselskaber i hovedstadsregionen. 

 CLEAN’s erfaring med projekt om leverandørkæde-
samarbejde. 

 Partnerskab om deleøkonomi med Erhvervs- og 
vækstministeriet, Region Sjælland og Københavns 
Kommune. 

 Region Hovedstadens interne strategiske indsatser om 
”Grøn drift og udvikling” og ”forskning og samarbejde”, 
som bl.a. omfatter grønne og innovative indkøb i egen 
virksomhed. 

 Kommunale erfaringer på området. 
 

Mulige deltagende parter: 
 
Kommuner, hospitaler, Region Sjælland, Region Skåne, 
Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Dansk Industri, Dansk 
Symbiosecenter, de eksisterende indkøbsfællesskaber i 
hovedstadsregionen, DAKOFA, Dansk Affaldsforening, CLEAN, 
Gate 21, CONCITO, Forum for Bæredygtige Indkøb, 
Teknologirådet, Amager Ressource Center m.fl. 
 

Kontakt: 
 
 Camilla Lønborg-Jensen, Enhedschef i Center for Regional 

Udvikling, tlf: 20561247, e-mail: Camilla.Loenborg-
Jensen@regionh.dk 

 Ditte Vesterager Christensen, Specialkonsulent, tlf. 
29997943, e-mail: dvc@regionh.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Camilla.Loenborg-Jensen@regionh.dk
mailto:Camilla.Loenborg-Jensen@regionh.dk
mailto:dvc@regionh.dk


 

 

Fyrtårnsprojekt (forslag)  

Nr. 7 Madfællesskabet  
 
Økologi og lokale kvalitetsfødevarer kan skabe vækst og livskvalitet i Greater Copenhagen 
Madbranchen omkring Hovedstaden har i de seneste 6 år formået at skabe mere end 6.000 nye jobs. Greater Copenhagen 
(GC)med København i centrum er ved at forvandles til en international madmetropol, hvilket åbner nye muligheder for 
regionens landmænd, fødevarevirksomheder, restauratører og kreative iværksættere. Der er imidlertid mange udfordringer 
som kommuner i Madsfællesskabet kan være med til at løse, hvis det skal lykkes fortsat at skabe nye jobs og vækst indenfor 
fødevare-området i GC. 
 
Nordisk kvalitetsmad tiltrækker allerede mange turister, talenter og fødevare-virksomheder. På eksportmarkedet er 
efterspørgslen på sunde og sikre fødevarer voksende. Sticks’n’Sushi er vokset hurtigt og har 12 restauranter i DK og 5 i UK 
med 950 ansatte. Meyers er vokset til ca. 800 ansatte og omsætter for 500 mio. DKK (2013). Andre virksomheder som har 
formået at slå igennem med kvalitetsprodukter er f.eks. Årstiderne, Bülow lakrids, Mikkeler øl og Hansen Is. 
 
Fødevaresektoren i GC, i hele værdikæden fra jord til bord, har et stort vækstpotentiale. landmænd kan levere økologiske 
råvarer til børne- og ældreinstitutioner i nærliggende kommuner og til virksomheder. Omkring 20 ud af 29 kommunerne i 
Region H. arbejder med planer om at indføre økologiske fødevarer i offentlige institutioner. Hvordan man konkret gør, så det 
også bliver udgiftsneutralt, og med mange lokalt producerede fødevarer, skal Madfællesskabet udvikle løsninger på. Mange 
steder har man ønsker om lokale madmarkeder, men få har erfaringer med at få det til at fungere. Økologiske landmænd og 
distributører er udfordret af regler og traditioner, og har svært ved at byde ved indgåelse af større indkøbsaftaler. En anden 
stor udfordring er en stor efterspørgsel på faglært personale. Både fødevareindustrien og restaurationsbranchen mangler 
kvalificeret arbejdskraft. Det er udfordringer som Madfællesskabet vil finde løsninger på. 
 
Fyrtårnsprojektet Madfællesskabet skal bidrage til udviklingen af et regionalt fødevaresystem baseret på kvalitet og økologi i 
GC 79 kommuner og 3 regioner. Projektet skal samle regionens private og offentlige aktører inden for råvareproduktion, 
forarbejdning, distribution, events og gastronomi, så samspillet mellem aktørerne, i hele kæden fra jord til bord, styrkes og 
bidrager til udvikling af ny regional mad, vækst og flere jobs.  
 
Baggrunden for de konkrete elementer i initiativet, listet herunder er, at efterspørgslen på lokalt producerede økologiske 
råvarer er voksende, men udbuddet begrænset. Der skal sikres forpligtende afsætningsaftaler som motiverer landmænd til 
omlægning, så flaskehalse undgås. Der skal findes nye måder at skrive indkøbsaftaler som i højere grad imødekommer lokale 
producenter, ligesom der skal findes finansieringsmuligheder til økologi-omlægning fra fonde og fra udviklings- og 
investeringsselskaber som f.eks. CapNova. Det er udfordringer som Madfællesskabet skal finde konkrete løsninger på. 
En øget offentlig efterspørgsel i GC’s kommuner og tre regioner kan blive en driver for omlægning til økologi og kvalitets-
fødevarer blandt regionens landmænd og fødevare-virksomheder. 

 
Elementer i initiativet: 
 
 

 Udvikle Madfællesskabet til den strategiske, 
organisatoriske og praktiske ramme om at etablere et 
økonomisk bæredygtigt regionalt fødevaresystem. 
Alle kommuner i GC kan være med i 
Madfællesskabet. 
 

 Skabe en platform for kontakt mellem økologiske 
primærproducenter, fødevareindustrien, 
distributører og aftagere (kommuner (off. køkkener), 
restauranter og private virksomheder). 

 

 Tilbyde deltagende kommuner (off. køkkener i børne- 
og ældreinstitutioner) rådgivning og 
efteruddannelsesforløb med henblik på omlægning til 
bronze-, sølv- eller guldmærke i økologi. 
 

 Udvikle praksisser for innovativ fødevare 
indkøbspolitik og -praksis som tilgodeser mindre 
lokale producenter og -distributører. 

 

 Rådgivning om etablering af lokale fødevare 
markeder bl.a. ved eksisterende COOP-
supermarkeder (COOP er meget positive). 

Forventede effekter: 
I juni 2018 har X kommuner fået Z-mærke i økologi. 
 
I juni 2018 indkøber kommuner og regioner i GC Q pct. 
økologi hos lokale producenter og virksomheder. 
 
I juni 2018 har alle RH sygehuse opnået 
Fødevarestyrelsens sølv økologi-mærke (60 – 90 % 
økologi). 
 
I 2018 har Copenhagen Cooking and Food Festival 120.000 
besøgende (med 50.000 deltagere til aktiviteter som 
kræver betaling). 
 
I 2018 har Greater Copenhagen 25 Michelin restauranter. 

 

 
Nøgletal: 
 

 Fødevareerhvervet tegner sig for 9% af den private 
beskæftigelse, 20% af den samlede danske eksport og 
57% af overskuddet på handelsbalancen. 

 De danske restauranter satte i 2013 
omsætningsrekord. Den samlede omsætning er 
steget med 3,8 pct. til 34,8 mia. kr. 

 København har i 2016 16 Michelin-restauranter. 
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 Madoplevelses- og gastro-turisme projekt med 
deltagende kommuner, med fokus på mad og øget 
livskvalitet gennem besøg, oplevelser og indkøb hos 
råvareproducenter (og til lokale madmarkeder). 

 

Malmö har 5. I Greater Copenhagen findes 22 
Michelin-restauranter i alt.  

 CPH Cooking & Food Festival 2016 har mere end 280 
arrangementer og forventer 100.000 deltagere 
(40.000 til betalings arrangementer).  

  

Initiativet bygger videre på: 
 

 Tidligere fødevare-projekter i GC kommuner og 
regionerne, herunder urban farming initiativer, Smag 
på Nordsjælland, Madkulturen, Copenhagen Cooking 
og Food Festival. 
 

 Videre-udvikling af nye kontrakter i eksisterende 
kommunale indkøbsfællesskaber. 
 

 Aktiviteter iværksat i Greater Copenhagen. 
 

 Initiativer igangsat om lokale madmarkeder i 
Københavns Kommune, Albertslund samt andre 
kommuner med markedsinitiativer. 
 
 

 

Deltagende parter: 
Private virksomheder, Greater Copenhagen kommuner og 
regioner, statslige myndigheder, erhvervsorganisationer og 
andre relevante aktører. 
 

Kontakt: 

 Carsten Krabbe, Enhedschef i Center for Regional 
Udvikling. Carsten.Krabbe@regionh.dk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Carsten.Krabbe@regionh.dk


 

 

Nr. 8 - Smart Greater Copenhagen 
 
Formålet med projektet er at samle relevante parter i Greater Copenhagen om en fælles langsigtet strategi for udvikling af 
et Smart Greater Copenhagen med globalt udsyn til gavn for borgere, myndigheder og erhvervsliv. Strategien skal imødegå 
morgendagens udfordringer og forandringer som følge af megatrends som fx urbanisering, demografiske forandringer, 
ressourceknaphed, automatisering og ikke mindst - nye disruptive og deleøkonomiske forretningsmodeller.  
 
Samlet skal projektet fastholde og videreudvikle Greater Copenhagens placering blandt verdens mest smarte og grønne 
metropolregioner med høj livskvalitet og vækst for borgerne.  
 

Mulige elementer i initiativet: 
 Strategien skal indeholde et fælles billede af udfordring-

erne, en samlende vision samt de væsentligste mål og 
indsatser, som kan gøre Greater Copenhagen bedre i stand 
til at møde udfordringer og udnytte de potentialer, der 
ligger i smarte og digitale løsninger. Strategien skal bl.a. 
fremhæve områder, hvor det offentlige har en særlig rolle, 
hvordan virksomhederne kan understøttes og hvordan 
tiltrækning af udenlandske virksomheder indenfor det 
smarte og digitale område styrkes.    
 

 Strategien skal ruste region og kommuner til at anvende 
smarte og digitale løsninger på centrale udfordringer som 
fx:  

o Trængselsproblemer (kollektiv trafik, parkering, 
samkørsel mv) 

o Klimaudfordringer (regnvand mv.) 
o Behov for øget ressourceeffektivitet (energi, 

affaldshåndtering, bygninger) 
o Sundhed og kroniske sygdomme 
o Udvikling og anvendelse af byrummet  
o Styrkelse af erhvervslivets vækstmuligheder 

 

 Strategien vil sætte fokus, hvordan det offentlige kan 
styrke rammevilkår og fælles standarder (herunder 
rammer for socialt ansvarlige deleøkonomiske 
virksomheder), efterspørgsel efter smarte løsninger, 
anvendelsen af offentlige data, samarbejde om digitale 
løsninger og kompetencer samt øget globalt fokus på 
partnerskaber, markedsføring og skalering af løsninger, 
udviklet i Living Labs. 

 

 Strategien vil endvidere fokusere på hvordan 
virksomheder, der udnytter mulighederne i Internet of 
Things, Big Data, open source, deleøkonomi mv. ,vil 
udfordre de eksiste-rende virksomheder i Greater 
Copenhagen. Projektet vil udvikle konkrete initiativer, der 
kan understøtte Greater Copenhagen som et område, der 
er på forkant med udviklingen af disruptive og deleøkono-
miske forretnings-modeller, som også kan løse regionale 
udfordringer og skabe øget vækst. Initiativerne, som skal 
udrulles integreret med det eksisterende erhvervsfremme-
system, kan omfatte: Arbejdskraftens kompetencer; 
Adgang til forskning og teknologisk viden; OPI-projekter; 
Innovations- og iværksætterprogrammer for digitale 
virksomheder: Udbredelse af deleøkonomiske 
forretningsmodeller.  
  

 Strategiprocessen udføres i samskabende processer 
mellem borgere, kommuner, erhvervsliv og øvrige 
interessenter. Derved sikres en proces, hvor både 
kommunale frontløbere og kommuner, der lige har taget 
hul på smart city-arbejdet, kan se sig selv i strategien.  
 

Forventede effekter: 
 Fælles strategi som samler parterne om et fælles billede af 

udfordringer, vision, mål og indsatser samt potentialer for 
at udvikle smarte og bæredygtige byer og med et tydeligt 
link til Greater Copenhagen-arbejdet. 

 

 Greater Copenhagen er i 2025 en globalt førende hub for 
Smart Vækst og tiltrækker langt flere internationale 
digitale virksomheder og investeringer end konkurrerende 
regioner. 

 

 Greater Copenhagen er i 2020 internationalt anerkendt for 
at være i globalt front med udviklingen af deleøkonomi.  
 

 Der er øget fokus på social ansvarlighed blandt både nye 
og eksisterende deleøkonomiske virksomheder. 

 

Nøgletal: 
 Grand View Research vurderer, at markedet for Smart 

City-løsninger på globalt plan vil vokse med 14% årligt i 
perioden 2013-2020. Det vil føre til en tre-dobling af 
markedet til 1,4 billion $ i 2020.  
 

 I Danmark er beskæftigelsen inden for Smart Vækst vokset 
med 60% fra 2003-2013. 
 

 Stern School of Business har vurderet, at deleøkonomien i 
løbet af bare 5 år vil udgøre 1 procent eller mere af BNP. 

 

 Konsulenthuset PwC forudser, at virksomheder baseret på 
deleøkonomi vil udgøre halvdelen af den samlede vækst i 
omsætning i 2035. 

 

 På bare 6 år er Airbnb blevet verdens største udbyder af 
værelser – 650.000 over hele kloden.  
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Initiativet bygger videre på: 
 DOLL Living Lab og Copenhagen StreetLab som 

udvikler og tester intelligente byløsninger baseret på 
forskellige telekommunikationsløsninger 

 

 Fyrtårnsprojekter fra ReVUS-handlingsplanen 2015-
16: Udvikling af fælles data-hub og Copenhagen Wifi.  
 

 Partnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og 
Region Hovedstaden mfl., der skal fremme udbredel-
sen af deleøkonomi 

 

 Endvidere sikres tæt sammenhæng med Greater 
Copenhagen projekter: ”Lighting Metropolis” og 
”Digital infrastruktur samler hele Greater 
Copenhagen” (kommissorium) 

Deltagende parter: 
Mulige deltagere er kommuner, virksomheder, 
videninstitutioner, CLEAN, Gate 21, Living Labs, Erhvervs- og 
Vækstministeriet, Copenhagen Capacity, Væksthus, 
innovationsmiljøer, erhvervsorganisationer, partnere i Greater 
Copenhagen m.fl. 
 

Kontakt: 

 Camilla Lønborg-Jensen, Enhedschef i Center for 
Regional Udvikling, tlf.: 20561247, e-mail: 
Camilla.Loenborg-Jensen@regionh.dk 

 Henrik Madsen, Chefkonsulent, tlf: 297606536, 
henrik.madsen@regionh.dk  

  

 

 

mailto:Camilla.Loenborg-Jensen@regionh.dk
mailto:henrik.madsen@regionh.dk


 

 

Nr. 9 – Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen 
 
Formålet med projektet er at etablere en samlet digital infrastruktur, hvor borgere, virksomheder og turister, men også 
robotter, har god adgang til internettet overalt via en tidsvarende mobil- og bredbåndsdækning. Også sikker adgang til åbne 
data, der beskytter private oplysninger, er helt afgørende for udvikling af smarte og deleøkonomiske løsninger, som kan 
understøtte grøn omstilling og vækst.  
 
Strategien skal sikre den nødvendige digitale infrastruktur og udvikling af kompetencer mhp. at imødegå morgendagens 
udfordringer og forandringer som følge af megatrends som fx urbanisering, demografiske forandringer, ressourceknaphed 
automatisering og disruption. Samlet skal projektet fastholde og videreudvikle Greater Copenhagens placering blandt 
verdens mest smarte og grønne metropolregioner med høj livskvalitet og vækst for borgerne.  
 

Mulige elementer i initiativet: 
 Samarbejde med kommuner, telebranche og andre 

aktører om at udbrede og markedsføre den udviklede wifi-
løsning i Greater Copenhagen til borgere, turister og 
forretningsdrivende 
 

 Samarbejde med staten, kommuner og teleselskaber om 
løsningsmodeller for at udvikle og udbrede en mere 
sammenhængende digital infrastruktur. Borgere, 
virksomheder og turister skal have god adgang til 
internettet overalt via en tidsvarende mobil- og 
bredbåndsdækning, der samtidig understøtter smart city 
løsninger samt deleøkonomi. 

 

 Videreudvikle den fælles kommunale-regionale data-hub 
og kompetencecenter ved at fremme en større udnyttelse 
af offentlige data, der opsamles og frisættes samt styrke 
de digitale kompetencer i kommuner og virksomheder til 
at udvikle sikre og brugervenlige digitale løsninger for 
borgere og virksomheder, som beskytter private 
oplysninger. Den fælles data-hub og kompetencecenter 
skal understøtte et bedre samarbejde mellem 
eksisterende smart city indsatser i Greater Copenhagen 
samt internationale partnerskaber. 

 

Forventede effekter: 
 

 I 2020 har alle boliger og virksomheder i den danske del af 
Greater Copenhagen adgang til en god mobildækning og 
en bredbåndshastighed på mindst 100 Mbit/s download 
og 30 Mbit/s upload. 
 

 Andelen af virksomheder som anvender data og udnytter 
digitaliseringens fordele stiger med mindst 10 procent 
årligt. 

 

 Mere end halvdelen af kommunerne i regionen har 
implementeret mindst én smart city løsning indenfor 
eksempelvis mobilitet, energi og belysning. 

 

 Greater Copenhagen er blandt verdens 10 bedste steder 
for udvikling og test af digitale smart city løsninger. 

 

 Der er en høj tillid blandt borgere og virksomheder til 
sikkerhed og beskyttelse af private oplysninger ved 
anvendelsen af smarte byløsninger.. 

 

Nøgletal: 
 I 2020 vil 50 milliarder enheder at være forbundet til 

internet, som bidrager til stadig stigende mængder af data 
 

 40 til 60 pct. af de smarte byløsninger, skal kunne tale 
sammen for at høste gevinsterne den potentielle værdi 
 

 Flere kommuner i Greater Copenhagen er underforsynet 
med hurtige fiberforbindelser 

  

Initiativet bygger videre på: 
 DOLL Living Lab og Copenhagen Solutions Lab og 

StreetLab som udvikler og tester intelligente 
byløsninger baseret på forskellige 
telekommunikationsløsninger 

 

 Fyrtårnsprojekter fra ReVUS-handlingsplanen 2015-
16, bl.a.: Udvikling af fælles data-hub og Copenhagen 
Wifi, herunder analyser af den digitale infrastruktur 
og behov som understøtter anvendelse af data og 
smarte byløsninger i Greater Copenhagen under 
regionens vækststrategi. 

 Endvidere sikres tæt sammenhæng med Greater 
Copenhagen projekter: ”Lightning Metropolis” og 
”Digital infrastruktur samler hele Greater 
Copenhagen” (kommissorium) 

 

 Arbejdet i styregruppen for Loop City Digital 
Infrastruktur og rapporten, Digital infrastruktur i Loop 
City, udarbejdet af COWI i juni 2016. 

Deltagende parter: 
Mulige deltagere er kommuner, virksomheder, 
videninstitutioner, CLEAN, Gate 21, Living Labs, Erhvervs- og 
Vækstministeriet, Copenhagen Capacity, Væksthus, 
innovationsmiljøer, erhvervsorganisationer, partnere i Greater 
Copenhagen m.fl. 
 

Kontakt: 

 Pia Nielsen, Enhedschef i Center for Regional 
Udvikling, tlf: 51274664, pia.nielsen.06@regionh.dk 

 Henrik Aagaard Johanson, Chefkonsulent, tlf: 
23326265, henrik.johanson@regionh.dk  
 

mailto:pia.nielsen.06@regionh.dk
mailto:henrik.johanson@regionh.dk
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Nr. 10: Smart vækst gennem materialeinnovation – Greater Copenhagen som udviklingshub for 
bæredygtige materialeløsninger 

 

Dansk erhvervsliv konkurrerer på de internationale markeder, hvor kravene til at være i front med de bedste produkter er 
knivskarpe. I disse år er der især udviklingen af bæredygtige løsninger, der giver konkurrencefordele – der stilles stadig 
større krav til at erstatte komponenter der giver miljøproblemer, helbredsproblemer etc. med bedre løsninger, og behovet 
for udvikling af grøn energiteknologi, stærkere men lettere komponenter etc. stiller store krav til de materialeløsninger, som 
virksomhederne er i stand til at udvikle.  
 
Derfor giver det danske virksomheder store konkurrencefordele, hvis Greater Copenhagen stiller de bedste betingelser til 
rådighed for materialeinnovation – i form af nem kontakt til universiteter, teknologiske serviceinstitutter, verdensklasse 
forskningsfaciliteter og ikke mindst arbejdskraft med de rigtige kompetencer.  
 
Åbningen af forskningsfaciliteten ”MAX IV” i Lund i år og ESS i 2020 er en unik anledning til at sætte et klart mål for regionen: 
Greater Copenhagen som udviklingshub for materialeløsninger. Faciliteten giver kort fortalt muligheden for at analysere 
materialer ned i detaljer (atom-niveau), så man får ny viden i verdensklasse om, hvordan materialer reagerer ved forskellige 
påvirkninger etc. Kernen i at forstå analyseresultaterne er evnen til at håndtere de store datamængder, og her er DTU og KU 
stærke spillere, der kan betyde en central formidlingsrolle fra forsøgene på MAX IV. Industrien har store forventninger til 
mulighederne, og hvis man forstår at bakke op fra offentlig side med de rigtige rammebetingelser kan resultatet blive 
markante smart vækst muligheder. Det bør derfor være et fyrtårnsprojekt i Greater Copenhagen, som har dette som mål.  
 
Samtidig skaber åbningen af MAX IV og ESS muligheden for allerede nu at tiltrække store internationale begivenheder som 
fx det første europæiske Big Science Business Forum med op til 1000 deltagere, der skaber betydelige muligheder for lokale 
virksomheder at få ordrer i konstruktions- og driftsfasen på europæiske storskalaanlæg. Derudover skaber det også 
muligheden for at videreudvikle og styrke ”The ”Bridge” som en årligt tilbagevendende aktivitet i Greater Copenhagen med 
fokus på løsning af globale udfordringer ved hjælp af ESS og MAX IV. De store internationale begivenheder vil samlet bidrage 
væsentligt til branding af Greater Copenhagen – blandt andet som international hub for materialevidenskab. 
 

Mulige elementer i initiativet: 
 

 Et MAX IV datacenter på DTU og KU. Centeret skal 
understøtte MAX IV i databehandlingen på dele af 
(ca. 20 procent) af forskningseksperimenter foretaget 
på MAX IV.  
 

 Flere danske virksomheder anvender MAX IV: 
Centeret vil kunne yde et højt serviceniveau til 
danske virksomheder, som anvender MAX IV. Det 
betyder blandt andet, at virksomheder som ikke 
tidligere har anvendt MAX IV, vil kunne gennemføre 
forsøg på MAX IV. I dag har virksomhederne behov 
for in-house kompetencer, hvis de vil gennemføre 
forsøg på MAX IV.   

 

 Synergi til hospitalssektoren: Centeret vil på sigt 
udvikle teknologier på billeddannelsesområdet med 
betydelige synergi-effekter til hospitalssektoren og 
blandt andet vil kunne løfte niveauet ift. 
diagnosticering mv.  

 

 Big data: Centeret vil desuden udvikle en lang række 
løsninger til brug for databehandlingen på MAX IV, 
som vil kunne anvendes på en lang række øvrige 
områder. Blandt andet til produkter og services på 
det velfærdsteknologiske område – fx hjælpemidler 
til en større grad af diagnosticering og behandling i 
patientens eget hjem.  

 

 Det første europæiske Big Science Business Forum i 

Forventede effekter: 
 

 Økosystem for udnyttelsen af ESS/MAX IV - herunder 
1 datacenter for MAX IV etableret i DK 

 250 danske virksomheder anvender ESS/MAX IV 
økosystem – herunder MAX IV datacenter i DK 

 15 nye virksomheder er opstået som følge af 
ESS/MAX IV økosystemet – herunder datacentret 
med en samlet omsætning på 150 mio. kr.  

 50 internationale virksomheder anvender årligt 
ESS/MAX IV økosystem – herunder MAX IV 
datacenter i DK 

 5 internationale virksomheder flytter til regionen af 
DK som internationalt materiale-hub 

 25 danske virksomheder leverer varer og/eller 
tjenesteydelser til ESS eller en anden europæisk 
storskalafacilitet.  

 Branding af Greater Copenhagen som International 
hub for materialevidenskab, hvor der findes løsninger 
på globale udfordringer. 

Nøgletal: 
 

 [Udestår] 



 

 

Greater Copenhagen i 2017. Der forventes op til 1000 
deltagere. Formålet vil være at flere europæiske 
storskalaanlæg (inkl. ESS) mødes med potentelle 
leverandørvirksomheder til konstruktions- og 
driftsopgaver på anlæggene. Dette vil skabe 
betydelige muligheder for at få tildelt ordrer blandt 
lokale leverandørvirksomheder i hele Greater 
Copenhagen. Her er tale om et globalt Big Science 
marked med ordrer for op til 300 mia. Dkr. pr. år.  

 

 ”The Bridge” vil være en konference med fokus på 
løsning af globale udfordringer med ESS og MAX IV 
som værktøjer. Første konference afholdtes i Lund 
2016 med 400 deltagere. Næste konferenceafholdes i 
København i 2017 med 500 deltagere. Ambitionen er 
”et nyt Davos for globale udfordringer”. Konferencen 
skal være en årligt tilbagevendende begivenhed til at 
brande Greater Copenhagen som international hub 
for materialevidenskab til løsning af nogle af de 
væsentligste globale udfordringer (energi, råvarer, 
sundhed mv.) 

 

Initiativet bygger videre på: 
 

 Initiativet skal ses i sammenhæng med en række 
øvrige initiativer som samlet set bidrager til at 
opbygge den rette infrastruktur for udnyttelsen af 
ESS og MAX IV. Region Hovedstaden spiller en central 
rolle i samtlige tiltag. Heriblandt kan nævnes: 

 National ESS-strategi: Uddannelses- og 
Forskningsministeriet og den øvrige regering af 
november 2015 udarbejdet den nationale ESS-
strategi med fokus på opbygning af en række 
forskningsmæssige fyrtårnsmiljøer for udnyttelsen af 
ESS og MAX IV, fokus på den erhvervsmæssige 
udnyttelse af ESS og MAX IV samt tiltrækning og 
fastholdelse af virksomheder, investeringer og talent.  

 LINX: projekt med støtte fra Innovationsfonden med 
fokus på industriportaler på AU, KU og DTU som 
indgange for erhvervslivet til brugen af ESS og MAX 
IV.  

 Interreg-projekt om ESS og MAX IV med fokus på 
kapacitetsopbygning på universiteterne, 
grænsehindringer, tiltrækning og fastholdelse af 
virksomheder og talenter og ordrer til regionale 
virksomheder i konstruktions- og driftsfasen af ESS og 
MAX IV.  

Deltagende parter: 

 
DTU og KU er lead-partnere og sikrer koordinering 
Øvrige partnere: MAX IV, Big Science Sekretariatet, Region 
Skåne, Malmø Stad, Uddannelses- og Forskningsministeriet, 
Erhvervs- og Vækstministeriet, Region Hovedstaden, 
Københavns Kommune, Dansk Industri.  

Kontakt: 

 Jesper Allerup, Enhedschef i Center for Regional 
Udvikling, tlf. 26281637, jesper.allerup@regionh.dk 
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3.2 ReVUS handlingsplan 2017-18



Notat 

K29’s bemærkninger til de foreslåede fyrtårnsprojekter 

1. Trafikplan for hovedstadsregionen 

Da infrastruktur er en central vækstparameter, forventesdet kommunale engagement være stort. 

Udfordringen er fælles prioriteringer af infrastrukturindsatser, men denne hurdle har kommunerne i 

nogen grad overkommet idet trafikchartret i Greater Copenhagen har samlet kommunerne i dialog.  

Det anbefales, at regionen følger op på den gennemførte kommunale prioriteringsindsats samt at 

regionen udpeger konkrete strækninger, veje eller kollektive projekter, hvor rejsetiden reduceres 

eller passagertallet øges. I sådanne tilfælde vil kommuner kunne være på et niveau, hvor de også 

selv ligger ressourcer i en supplerende målrettet indsats og ikke blot tilsagn om interesse.  

2. Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, 

erhverv og beskæftigelse. 

Grundet voksende mangel på kvalificeret arbejdskraft i hele regionen, forventes det kommunale 

engagement være stort. Opgaven er i forvejen udpræget kommunal. Det er oplagt at fortsætte af 

lagte spor med: 

 Koordinerede opkvalificerings- og matchindsatser, herunder evt. partnerskaber med 

virksomheder om opkvalificering og match af ledige  

 Bredt samarbejde med fokus på flere faglærte på bygge- og anlægsområdet  

 Kommuner vil ikke anbefale en øget professionalisering af den virksomhedsopsøgende 

indsats og øget fælles videndeling, da der allerede her er igangsat andre indsatser. 

Det anbefales at koordinere fyrtårn 2 og 3. 

3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter 

Også dette punkt vedrører manglende kvalificeret arbejdskraft og vil have kommunal opbakning. 

Det giver mening som et selvstændigt fyrtårn da målgrupperne og redskaberne er andre end forslag 

2. Det anbefales at koordinere fyrtårn 2 og 3. 

4. Sund vækst via banebrydende teknologier – og langsigtede investeringer i både 

behandlinger og nye arbejdspladser. 

Hvor teknologierne er i berøring med borgeren i kommunen er dette af høj relevans for 

kommunerne. De fleste kommuner har ikke altid kapacitet til at teste nye, avancerede 

sundhedsteknologier selv, og derfor giver det regionale perspektiv mening. 

5. Living lab for klimatilpasning 

Udfordringerne er reel i mange kommuner. Fremtidige udgifter til dette er til dels ukendte og det er 

vigtigt at vi finder effektive løsninger. Derfor forventes mange kommuner at byde ind som 

deltagere. 

6. Ressourceeffektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi 

Der har de seneste år været en selskabsdannelse på området, og der foregår pt. en konsolidering af 

forsyningsselskaberne. Kommunerne har således lagt dele af det praktiske niveau ud. Derfor 

forventes beskeden tilslutning til dette fyrtårn.  



Det anbefales af fyrtårnet udgår. Såfremt regionen fortsætter med dette fyrtårn, anbefales det at 

inddrage forsyningsselskaberne. 

7.  Madfællesskabet 

Det forventes, at mange kommuner vil finde fyrtårnet interessant, da det kobler erhvervsudvikling 

med fortællingen om stedet – ikke alene regionen men lokalt. Det anbefales, at arbejde videre med 

fyrtårnet på måder hvor fortælling og produktion i land, forstad og by kobles.  

8. Smart Greater Copenhagen 

Vedrører teknologier indlejret i fysiske miljøer og løser test- og standardiseringsopgaver som er 

svære eller umulige at løse i de enkelte kommuner. Det forventes at nogle kommuner ønsker at 

være testplads mens andre har fokus på afprøvede løsninger.  

9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen 

Den digitale infrastruktur/højhastighed dækning af regionen er blandt de allervæsentligste rammer 

for vækst, men også for livskvalitet. Der forventes bred kommunal interesse herfor, og det 

indstilles, at dette skal have et selvstændigt fyrtårn.  

10. Smart vækst gennem materialeinnovation – Greater Copenhagen som 

udviklingshub for bæredygtige materialer  

Fyrtårnet er primært forankret i universiteterne og i partnerskabsaftalen med regeringen. Det 

kommunale perspektiv er pt. begrænset. 

Øvrigt 

ReVUS har også et fokus på borgernes livskvalitet / livability. Det anbefales, at dette gøres et 

selvstændigt fyrtårn eller et tydeligt element i et andet fyrtårn. 



3.3 Fokusering af den lokale erhvervsservice
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INDLEDNING 

Den lokale erhvervsservice i kommunerne er for mange virksomheder 
den primære indgang til det samlede erhvervsfremmesystem med alle 
dets aktører og tilbud. Kommunerne har nærheden, det lokale kendskab 
og den direkte kontakt til virksomhederne samt tæt samarbejde med 
resten af erhvervsfremmesystemet. Det princip skal fastholdes i Greater 
Copenhagen i overensstemmelse med KL’s anbefalinger i udspillet ”En 
effektiv og sammenhængende erhvervsfremmeindsats”. 

Den lokale erhvervsservice er godt forankret i kommunerne. Potentialet 
ved at samarbejde på tværs kan dog udbygges og udnyttes endnu bedre: 
Det skal være lettere for iværksættere at starte virksomhed og for 
virksomheder at udvikle sig, vokse, eksportere og skabe beskæftigelse. 
Det skal være logisk for virksomhederne, hvem der kan hjælpe med hvad 
i erhvervsfremmesystemet, og tilbuddene skal i højere grad være 
tilgængelige på tværs af kommunegrænser i Greater Copenhagen.  

I det følgende præsenteres KKR Hovedstaden og KKR Sjællands bud på 
en fokusering af den lokale erhvervsservice. Katalogets 11 anbefalinger 
har til formål at skabe fælles tilbud til virksomheder og iværksættere og 
anvende fælles værktøjer. Anbefalingerne er opdelt i to dele: 

• Anbefalinger til fælles tilbud til virksomheder  

• Anbefalinger til fælles værktøjer. 

Anbefalingerne består af fem basisydelser og seks tilvalgsydelser. De 
skal ses i sammenhæng med de store kommunale forskelle og de mange 
tilbud og indsatser – på lokalt, tværkommunalt og regionalt niveau – der 
allerede eksisterer eller er under udvikling. 

De enkelte kommuners tilslutning til anbefalingerne sker i 
kommunalbestyrelserne. 

Den generelle erhvervsfremmemodel 
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PROCES 

Anbefalinger til fokusering af den lokale erhvervsservice i Greater 
Copenhagen er udarbejdet af en tværkommunal arbejdsgruppe.  
 
Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Gladsaxe, Ballerup, 
Frederiksberg, Kalundborg, København, Lolland-Falster, Næstved, 
Vallensbæk, KKR Hovedstaden og KKR Sjælland samt direktørerne for 
Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland. Arbejdsgruppen har 
desuden samarbejdet med Copenhagen Capacity. 
 
Anbefalingerne afspejler forskelligheden i de 46 kommuners organisering 
af den lokale erhvervsservice. Det har givet gode diskussioner og bredt 
repræsentantskab i udviklingen af ideer og forslag. Anbefalingerne er ikke 
nødvendigvis udtryk for den enkelte kommunes holdning. 
 
For at sikre så bred kommunal forankring til anbefalingerne som muligt 
inviterede arbejdsgruppen alle kommuner og lokale erhvervsforeninger i 
Greater Copenhagen, de to væksthuse og Copenhagen Capacity til at 
deltage på udviklingskonferencen Greater Day i marts 2016. Der deltog 
ca. 90 ledere og konsulenter med ansvar for den lokale erhvervsservice. 
38 ud af 46 kommuner var repræsenteret på dagen. Det var første gang, 
at aktørerne var samlet.  
 
Så mange af deltagernes input som muligt er inkluderet – inden for 
rammerne af dette anbefalingskatalog – herunder de forbehold og 
bekymringer, der kom til udtryk på dagen.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Anbefalingerne har ad flere omgange været drøftet i 
kommunaldirektørkredsene på Sjælland samt i KKR Hovedstaden og 
KKR Sjælland. Først som temadrøftelse på mødet i juni 2016 og dernæst 
som beslutningssag på mødet i september 2016. 

KKR Hovedstaden og KKR Sjælland har haft ansvar for den afsluttende 
tilretning af anbefalingerne.  

Den enkelte kommunalbestyrelse træffer beslutning om tilslutning til 
anbefalingerne.   
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ØKONOMI OG FINANSIERING 
 
Erhvervsservice er, jf. Loven om erhvervsfremme og regional udvikling, et 
frivilligt område for kommunerne. For mange af de 46 kommuner i 
Greater Copenhagen er erhvervspolitik et prioriteret indsatsområde, men 
der er også stor variation i kommunerne og deres erhvervsstruktur: Nogle 
kommuner har et begrænset erhvervsliv og ser sig selv som 
bosætningskommuner med primær fokus på borgernære ydelser. 

Hertil kommer, at erhvervsindsatsen er forskelligt organiseret og 
finansieret. Nogle kommuner løser selv opgaven. Andre har erhvervsråd 
eller erhvervsforeninger til at løse hele eller dele af opgaverne, ofte i en 
medfinansiering med lokale virksomheder på baggrund af en 
resultatkontrakt. 

Opdelingen af anbefalingerne tager højde for de kommunale 
forskelligheder og giver mulighed for, at kommunerne tilslutter sig i 
forskellige hastigheder: 

• Basisydelser bør alle kommuner tilbyde og dermed bidrage til at 
finansiere. I visse tilfælde kan udgifterne dækkes af væksthusenes 
basisbidrag, via regionale midler eller ved en fokusering af de midler, 
man allerede bruger. 

• Tilvalgsydelser er ydelser, som politisk prioriteres i den enkelte lokale 
erhvervsservice, og som vil kræve kommunal medfinansiering at 
tilslutte sig (som man fx ser det med International House). 

I Danmark investeres der ca. 4,7 mia. kr. årligt i tiltag, der skal styrke 
virksomhedernes rammer for at skabe vækst og beskæftigelse, jf. 
McKinsey & Co. (2016). Af dette beløb står kommunerne for 624 mio. kr. 
inkl. kommunernes basisfinansiering af væksthusene  på ca. 100 mio. kr., 
mens statens udgifter udgør næsten 3 mia. kr. Region Hovedstadens 
kommuner anvender ifølge kortlægningen i gennemsnit 46 kr. pr. borger 
til erhvervsfremme, mens kommunerne i Region Sjælland anvender kr. 
116. pr. borger. 

Der foreligger ingen økonomiske overslag på omkostningerne af 
anbefalingerne. Det vurderes dog, at de anbefalinger, der foreslås som 
basisydelser, vil kunne gennemføres via optimering inden for den 
eksisterende økonomiske ramme herunder den fastlagte kommunale 
finansiering på ca. 46 mio. kroner årligt til de to væksthuse på Sjælland.  

Herudover bør man fra kommunal side arbejde for, at de regionale 
erhvervsudviklingsmidler aktiveres i den lokale erhvervsserviceindsats.  

Såfremt der ønskes et samlet overblik over alle anbefalingernes udgifter 
og effekt over tid, anbefales det at få udarbejdet en overordnet cost-
benefit analyse. Hertil kommer, at der for de enkelte indsatser – efter 
politisk tilslutning – skal udarbejdes specifikke business cases, så 
økonomi kan indgå i et endeligt beslutningsoplæg. 
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Kategori Nr.  Anbefaling Basisydelse Tilvalgsydelse  

FÆ
LL

ES
 T

IL
B

U
D

 

Iværksættere 1 Tværkommunalt tilbud til iværksættere X 
 

SMV’er 2 Tværkommunalt start up-netværk X 

SMV’er 3 Tværkommunalt SMV-program X 
 

Vækstvirksomheder  4 Tættere forpligtende samarbejde mellem væksthusene X 

Vækstvirksomheder  5 Tættere forpligtende samarbejde mellem kommuner og 
væksthuse 

X 

Internationale virksomheder  
 

6 Kommunerne for internationale virksomheder X 

FÆ
LL

ES
 V

Æ
R

K
TØ

JE
R

 

Måling og styring 7 Koordinering af virksomhedskontakt i kommuner og væksthuse 
 

X 

Måling og styring 
 

8 Fælles erhvervsdataportal X 

Kompetenceudvikling og 
koordinering 

9 Fælles kompetenceudvikling X 

Markedsføring 10 Brug af lokale styrker i international markedsføring X 

Strategi 11 Fælles strategi og indsatsplan for tværkommunal 
erhvervsservice 

X 
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ANBEFALINGERNE KORT FORTALT 
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ANBEFALINGER TIL FÆLLES TILBUD 
TIL VIRKSOMHEDER  
Dette kapitel præsenterer anbefalinger til, hvordan kommunerne 
fokuserer den lokale erhvervsservice gennem flere fælles tilbud til 
virksomhederne. Tilbuddene er inddelt i fire målgrupper: 

• Iværksættere  

 – defineret som før-startere og nyetablerede virksomheder. 

• Små og mellemstore virksomheder (SMV’er)  

 – defineret som virksomheder med mellem 10 og 249 ansatte 

• Vækstvirksomheder  

 – defineret som virksomheder med et erkendt vækstpotentiale.  

• Internationale virksomheder  

 – defineret som store etablerede virksomheder, der agerer på et 
 internationalt marked og/ eller internationalt ejede virksomheder.  
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IVÆRKSÆTTERE   
 Anbefaling 1: Tværkommunalt tilbud til iværksættere 

Udfordring  Iværksættere er vigtige for den lokale jobskabelse i Greater Copenhagen. Men der er ikke en fælles tilgang og ambition for 
målgruppen i de to regioner, ligesom kommunerne tilbyder iværksættere vidt forskellige ydelser.  
 

Formål  I Region Hovedstaden har man gode erfaringer med Hovedstadens Iværksætterprogram, der er et fælles tilbud til iværksættere, 
som er tilgængeligt i alle 29 kommuner med kurser og online-tilbud. Programmet er udviklet for regionale midler med kommunal 
medfinansiering. Indsatsen skal udbrede det fælles iværksættertilbud til hele Greater Copenhagen som en tilvalgsydelse for 
kommunerne. 

Beskrivelse 
  

Hovedstadens Iværksætterprogram (HIP) udbredes til Region Sjælland som et supplement til eksisterende tilbud for 
iværksættere, leveret af lokale operatører, og på den måde tilpasses det ønskede lokale serviceniveau. 
 
Programmet består af kurser, online vejlednings- og screeningsværktøjer og fremadrettet også personlighedstest. Tilbuddet kan 
suppleres af eksisterende lokale tilbud til iværksættere. 
 
Udvikling af nye kurser og online vejledninger i det fælles tilbud skal ske i tæt samarbejde med kommunerne, 
erhvervsoperatørerne, private udbydere og med inddragelse af iværksættere. Indsatsen etablerer endvidere fælles 
efteruddannelse og kompetenceudvikling for vejledere i den lokale erhvervsservice, der sætter fokus på at samarbejde på tværs 
og styrke den lokale iværksætterkultur (jf. anbefaling 9).  
 

Udførende  Væksthus Hovedstaden er projektejer på Hovedstadens Iværksætterprogram og er pt. i dialog med Væksthus Sjælland om 
udbredelse af tilbuddet. 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Iværksætterne møder en lokal erhvervsservice af høj kvalitet i hele metropolregionen og kan hurtigt finde relevante tilbud på 
tværs af kommunegrænser. Indsatsen medvirker til, at den screening af iværksætterens forretningsidé, der sker i den lokale 
erhvervsservice, er tilstrækkelig kvalificeret til at kunne bidrage afgørende til virksomhedens succesfulde etablering og 
overlevelse.  

Beslutningsproces 
  

- KKR Sjælland og KKR Hovedstaden anbefaler en udbredelse af Hovedstadens Iværksætterprogram 
- Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstaden udbreder HIP i samarbejde med den lokale erhvervsservice. 

Finansiering   HIP er etableret med regionale midler og medfinansieres i dag af de 29 kommuner i region Hovedstaden. Udbredelsen medfører, 
at den enkelte kommune ved tilslutning til programmet bidrager med medfinansiering og får del i tilbuddet.  
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 Anbefaling 2: Tværkommunalt start up-netværk 

Udfordring  Der er gode tiltag i begge regioner, fx Vækstfabrikker på Sjælland, Iværksætterhuset i Hovedstaden og mange lokale tilbud med 
forskelligt fokus i kommunerne, på uddannelses- og forskningsinstitutioner og i regi af private rådgivere og frivillige initiativer. Men 
der mangler en klar sammenhæng i erhvervsservicetilbud til iværksættere før start, i den tidlige etableringsfase og i overgangen til 
væksthusenes tilbud.  
 

Formål  Indsatsen har til formål at sætte et internationalt ambitionsniveau for iværksætteri i Greater Copenhagen, der kan øge 
metropolregionens tiltrækningskraft. Det sker ved at koble eksisterende lokale og regionale ydelser i et fælles netværk for 
iværksættere i hele Greater Copenhagen. Netværket tilbydes på tværs af operatører. 
 

Beskrivelse 
  

Indsatsen opretter ikke en ny operatør, men skaber et fælles brugerdrevet knudepunkt med en fælles ambition om at løfte 
iværksætterkulturen i Region Hovedstaden og Region Sjælland. 
 
Indsatsen etablerer et netværk ved at kortlægge eksisterende tilbud og forbinde dem, så iværksættere i hele regionen får adgang til 
tilbud på tværs af kommune- og operatørgrænser. Fx bør Iværksætterhusets ydelser i form af 1:1 vejledning, start up-kurser og 
cafeer udbredes og tænkes sammen med Vækstfabrikkerne som fysisk ramme med kontorfaciliteter og arrangementer og udbredes 
til hele Greater Copenhagen. Lokale tilbud til fx specifikke målgrupper eller lokale spidskompetencer bør deles på tværs med henblik 
på et samlet løft. Det bør kobles til de regionale satsningsområder i samarbejde med virksomheder og private rådgivere for at styrke 
særlige områder i den samlede Greater Copenhagen-strategi og tillige have fokus på internationale iværksættere med Copenhagen 
Capacity som operatør.   
 
Det fælles miljø skal sikre lokalt engagement og tilstedeværelse – og få det optimale ud af lokale styrkepositioner – samtidig med at 
iværksættere får let adgang til ydelser og netværk i en bredere geografi. Målet er desuden at sikre en let overgang til det 
specialiserede og private erhvervsfremmesystem og dermed øge andelen, der udvikler sig til en vækst- eller acceleratorvirksomhed. 
 

Udførende  Det tværkommunale start up-netværk forankres i væksthusene, der koordinerer indsatsen.  

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Iværksætterne bliver del af et miljø med internationalt ambitionsniveau og let adgang til ydelser i alle led på tværs af operatører. 

Beslutningsproces 
  

KKR Hovedstaden og KKR Sjælland udarbejder et beslutningsgrundlag for etablering af et fælles start up-netværk.  

Finansiering   Tilslutning til et fælles start up-miljø vil ske i moduler af tilvalgsydelser for at tilgodese de kommunale forskelle. 
 

IVÆRKSÆTTERE   
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SMV’ERE 

Anbefaling 3: Tværkommunalt SMV-program 
Udfordring  De etablerede små og mellemstore virksomheder udgør en stor del af erhvervsstrukturen i Greater Copenhagen og er vigtige for 

den lokale beskæftigelse. Analyser viser dog, at der i metropolregionen er meget få tilbud til denne målgruppe, og at 
virksomhederne ikke i tilstrækkeligt omfang finder vej til tilbud, der kan udvikle dem (fx IRIS Group 2014). 
 

Formål  Programmet leverer fælles initiativer til SMV’er via et tæt samarbejde mellem den lokale erhvervsservice og relevante offentlige og 
private erhvervsfremmeaktører. Indsatsen skal bl.a. sikre relevante tilbud til målgruppen om markedsføring, internationalisering, 
digitalisering, finansiering, innovation, generationsskifte, rekruttering af medarbejdere eller andre aktuelle temaer og bringe den 
viden og de ressourcer, der er til stede i Greater Copenhagen i spil i en bred geografi. 
 

Beskrivelse 
  

Indsatsen består af følgende: 
 
• Udvikling af fælles tilbud med inspiration fra Hovedstadens Iværksætter Program for SMV’er 
• En model for styrket lokal tilstedeværelse af nationale erhvervsfremmeaktørers tilbud indenfor eksport, innovation, finansiering, 

generationsskifte og markedsmodning udformet som et led i opbygning af væksthusenes knudepunktsfunktion 
• En model for at dele og markedsføre lokale tilbud på tværs af kommunegrænser for at øge mængden af tilbud til 

virksomhederne. 
 

Udførende  Under ledelse af væksthusene udvikler en arbejdsgruppe med deltagelse af lokale og nationale erhvervsfremmeaktører, private 
rådgivere, virksomheder samt regionerne i Greater Copenhagen det konkrete indhold i SMV-programmet. 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

SMV’erne bidrager til en større andel af væksten. 

Beslutningsproces  KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland udarbejder et beslutningsgrundlag for 
etablering af et fælles SMV-program. 

Finansiering   Tilslutningen til et tværkommunalt SMV-program bør ske i moduler af tilvalgsydelser for at tilgodese de kommunale forskelle. 
Finansieringen findes gennem kommunal deltagerbetaling og evt. regional medfinansiering og aktivering af ressourcer i nationale 
erhvervsfremmeorganisationer, fx Teknologisk Institut, Vækstfonden og Invest In Denmark.  
. 
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VÆKSTVIRKSOMHEDER 

Anbefaling 4: Tættere forpligtende samarbejde mellem væksthusene 
Udfordring  De to væksthuse i Greater Copenhagen har allerede delvist ensartede basisydelser og forpligtende samarbejder på tværs. Men 

virksomheder kan kun i begrænset omfang anvende de tilbudte ydelser på tværs af regionsgrænsen.  

Formål  Indsatsen etablerer et tættere samarbejde mellem Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland med henblik på flere og bedre 
ydelser på tværs til vækstvirksomhederne. 

Beskrivelse 
  

Med en fælles regional aftale for 2016 samarbejder de to væksthuse om tre strategiske indsatsområder: et sammenhængende 
erhvervsservicetilbud, adgang til kapital og analyse. Dette samarbejde skal styrkes yderligere.  
 
For at stimulere væksten i vækstvirksomheder skal de to væksthuses basisydelse og programmer være så ens som muligt. De to 
væksthuse skal i videst muligt omfang dele ressourcer, stabsfunktioner, kompetencer, konsulenter, it-systemer og lokaler samt 
markedsføre hinandens tilbud og udvikle tilbud sammen. 
 
Desuden skal de to væksthuses regionalt finansierede programmer tilbydes virksomheder på tværs af de to regioner. Virksomheder 
skal kunne få samme ydelse tilbudt uanset geografisk placering. 
 
Det forudsætter, at alle projekter finansieret af de tre vækstfora kan benyttes af virksomhederne på tværs af regionsgrænser i hele 
Greater Copenhagen, og dermed at væksthusene kan tilbyde hinandens projekter til deres respektive kunder. Denne model er 
introduceret i de tre vestdanske regioner, og det anbefales, at man indhenter erfaringer derfra og laver en lignende associeringsaftale 
for Greater Copenhagen, som er tilpasset de erhvervsmæssige forhold i regionen. 

Udførende  Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland i samarbejde med KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Vækstforum Hovedstaden, 
Vækstforum Sjælland og Vækstforum Bornholm. 
 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Flere virksomheder oplever væksthusenes tilbud som relevante og anvender dem med gode resultater til følge målt på øget 
omsætning, beskæftigelse og eksport, hvilket vil fremgå af væksthusenes årlige resultatmålinger. 

Beslutningsproces 
  

• KKR Hovedstaden og KKR Sjælland sikrer forpligtende samarbejde mellem de to væksthuse via den fælles regionale aftale 
• Vækstforum Bornholm, Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland udarbejder model for tværregionalisering af regionalt 

finansierede projekter. 

Finansiering   Indsatsen ligger inden for rammerne af de kommunale basismidler til væksthusene samt tildeling af projekt- og programmidler fra 
Vækstforum Hovedstaden, Vækstforum Sjælland og Vækstforum Bornholm. 

11 



 

      
    

   
    

    
  

    
  

    
 

 

KKR 
HOVEDSTADEN 

VÆKSTVIRKSOMHEDER 

Anbefaling 5: Tættere forpligtende samarbejde mellem kommuner og væksthuse 
Udfordring Væksthusene er centrale i forhold til at nå de fælles visioner om vækst i Greater Copenhagen. Der er behov for et tættere og mere 

forpligtende lokalt samarbejde mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice, hvor kommunerne tager tydeligt ejerskab til 
de to væksthuse og sætter en fælles retning. 
 

Formål  Indsatsen sikrer et optimalt samarbejde med væksthusene og tager ansvar for, at der er et godt samspil mellem parterne – uanset 
den lokale organisering af erhvervsindsatsen - og ikke er lokalt overlap og suboptimering i forhold til vejledning og tilbud rettet mod 
vækstvirksomheder. 
 

Beskrivelse 
  

Indsatsen opbygger et tættere lokalt samarbejde mellem den lokale og specialiserede erhvervsservice ved at etablere fælles 
principper og arbejdsgange for: 
 
• Hvordan kommunerne identificerer, screener og henviser vækstpotentielle virksomheder, som væksthusene efterfølgende 

modtager, og kommunerne bagefter samler op på, hvis nødvendigt (after care) 
• Hvordan væksthusene er tilstede lokalt med udgangspunkt i lokale styrkepositioner   
• Hvordan væksthusene og kommunerne løbende er i dialog om samarbejdet og resultatet af virksomhedsbesøg og skaber 

relevante tilbud sammen.   
 
Det anbefales yderligere, at alle kommuner og/eller deres lokale erhvervsoperatør får en key account i væksthusene. Væksthus 
Hovedstaden har introduceret denne metode i 2016. Et tættere, forpligtende samarbejde med kommunerne understøttes ligeledes 
af kompetenceudvikling (jf. anbefaling 7) og anvendelse af ensartede værktøjer (jf. anbefaling 6). 
 

Udførende  Væksthus Hovedstaden, Væksthus Sjælland, KKR Hovedstaden, KKR Sjælland og de lokale erhvervsoperatører. 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Flere vækstvirksomheder anvender væksthusene og realiserer et vækstpotentiale jf. Erhvervsstyrelsens årlige resultatmålinger. 
 

Beslutningsproces  KKR Hovedstaden, KKR Sjælland og de lokale erhvervsoperatører udarbejder i samarbejde med væksthusene modeller for styrket 
kommunalt ejerskab af væksthusene og optimalt samarbejde lokalt. 

Finansiering   Anbefalingen ligger inden for rammerne af kommunernes basisfinansiering af væksthusene. 
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KKR 
HOVEDSTADEN 

INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER   

Anbefaling 6: Kommunerne for internationale virksomheder 
Udfordring  Etablerede og internationalt orienterede virksomheder er i afgørende grad med til at forme og påvirke omverdenens opfattelse af  

Greater Copenhagen som en attraktiv region og talentdestination – men virksomhederne har endnu ikke taget ejerskab til Greater 
Copenhagen som fælles platform og har et for lille kendskab til de eksisterende tilbud til rekruttering, markedsføring og tiltrækning 
af investorer. 
 

Formål  Indsatsen styrker samarbejdet mellem kommunerne og Copenhagen Capacity om internationalt orienterede virksomheders 
rekruttering til og ejerskab af de fælles Greater Copenhagen-værktøjer (investorportal, one point-entry, og det fælles brand).  
 

Beskrivelse 
  

Copenhagen Capacity har intensiveret samarbejdet med kommunerne om tiltrækning af internationale virksomheder og 
investeringer og udviklet fælles værktøjer til etablerede virksomheder i forhold til fælles besøgsprogram, investorportal, brand og 
talenttiltrækning. International House er ligeledes blevet en tværkommunal succes til glæde for virksomheder med international 
arbejdskraft.  
 
Kommunerne skal i højere grad i dialog med de etablerede virksomheder med internationalt perspektiv, så de involverer sig i 
Greater Copenhagen, anvender de fælles værktøjer og bidrager til løsningen af metropolregionens store udfordringer såsom 
trængsel og mangel på kompetent arbejdskraft.  
 
Indsatsen etablerer en konkret aftale mellem den lokale erhvervsservice og Copenhagen Capacity om et styrket samarbejde om 
servicering af internationalt orienterede virksomheder – herunder en klar rolle- og opgavefordeling, hvor parterne forpligter sig til at 
trække i samme retning.  
 

Udførende  Copenhagen Capacity og den lokale erhvervsservice. 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Virksomhederne bidrager til at tiltrække international opmærksomhed, talent og vækst til regionen. 

Beslutningsproces Copenhagen Capacity, KKR Sjælland og KKR Hovedstaden indgår en samarbejdsaftale. 

Finansiering   Fælles værktøjer til virksomhederne er en del af basisydelsen i Greater Copenhagen finansiereret via regionernes årlige 
resultatkontrakt med Copenhagen Capacity. 
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KKR 
HOVEDSTADEN 

ANBEFALINGER TIL FÆLLES VÆRKTØJER 

Dette kapitel præsenterer anbefalinger til, hvordan den lokale 
erhvervsservice yder en bedre service gennem fælles værktøjer og 
indsatser.  

Værktøjerne er inddelt i fire typer: 

• Måling og styring  

• Kompetenceudvikling og koordinering 

• Markedsføring 

• Strategi. 
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HOVEDSTADEN 

MÅLING OG STYRING 
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Anbefaling 7: Koordinering af virksomhedskontakt i kommuner og væksthuse 
Udfordring  De fleste kommuner og erhvervsserviceenheder foretager i dag en eller anden form for registrering af deres virksomhedskontakt. 

Men der er vidt forskellig praksis for registreringen, og informationerne er ikke delt. Det medfører, at virksomheder oplever 
ukoordinerede og gentagende henvendelser. 
 

Formål  Indsatsen skal danne grundlag for en professionalisering af erhvervsfremmesystemet via fælles registrering af virksomhedskontakt 
på tværs af den lokale og specialiserede erhvervsservice. Der kan ske gennem tilslutning til eller integration med de to væksthuses 
fælles CRM-system (udviklet af Erhvervsstyrelsen).  
 
Deling af data skal danne overblik og grundlag for bedre henvisning, videndeling, service og resultatmåling samt sikre, at 
virksomhederne ikke bliver kontaktet ukoordineret og skal levere de samme oplysninger gentagne gange. 

Beskrivelse 
  

Indsatsen udbreder væksthusenes fælles CRM-system i den lokale erhvervsservice, såfremt de enkelte kommuner ikke har 
etableret eget CRM-system. For de kommuner, der har eget CRM-system, kan der etableres integration til væksthusenes system, 
så data kan deles.  
 
Det er op til den enkelte kommune/erhvervsoperatør at implementere og anvende systemet.  

Udførende  Væksthusene og den lokale erhvervsservice. 

Forventet 
potentiale for 
målgruppen 

Systematisk og øget registrering af virksomhedskontakt – både internt i kommunerne og mellem den lokale og den specialiserede 
erhvervsservice – danner grundlag for en professionaliseret og bedre samarbejdende erhvervsservice. 

Beslutningsproces 
  

Væksthusene udbreder som systemejere deres CRM-system og tilbyder uddannelse i systemet til den lokale erhvervsservice (jf. 
anbefaling 9) samt går i dialog med de øvrige kommuner om muligheder for integration med andre CRM-systemer.  

Finansiering   Tilslutning til væksthusenes CRM-system finansieres af den enkelte lokale erhvervsservice som tilvalgsydelse. Udgift for 1-5 
brugere er kr. 2.000 pr. bruger/år. Systemintegration finansieres efter aftale.  
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HOVEDSTADEN 

MÅLING OG STYRING 

Anbefaling 8: Fælles erhvervsdataportal 
Udfordring Der er på nuværende tidspunkt ikke adgang til et system, der giver et samlet dataoverblik over den enkelte kommunes 

erhvervssammensætning og branchestruktur på tværs af den samlede erhvervsdemografi og muliggør overordnede analyser af 
erhvervsudviklingen i Greater Copenhagen.  
 

Formål  Indsatsen skaber øget overblik over erhvervsudvikling og -demografi via en fælles portal og styrke samarbejdet på tværs af 
kommune-, regions- og operatørgrænser. 
 

Beskrivelse 
  

Der er behov for en erhvervsdataportal i Greater Copenhagen for at optimere erhvervsfremmetiltag og træffe beslutninger på et 
bedre grundlag. Indsatsen har til formål at udvikle og udbrede anvendelsen af – og forbedre datagrundlaget for – en fælles 
erhvervsdataportal. 
 
Indsatsen skal bygge videre på de relevante tiltag, der allerede er igangsat: Fx gennemfører Væksthus Sjællands Center for 
VækstAnalyse løbende situationsanalyser af de enkelte kommuners vilkår for vækst og erhvervsliv, ligesom en kommunal 
arbejdsgruppe prototypeudvikler en portal i et open source-system, der kobler CVR-data med GIS-data. 
 

Udførende  Væksthus Sjælland og arbejdsgruppen under HovedstadensKortSamarbejde (HRKS). 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Medarbejderne i den lokale og specialiserede erhvervsservice (herunder væksthusene, Copenhagen Capacity, EU kontorerne og 
klyngeaktører) vil med adgang til bedre erhvervsdata opnå styrket videngrundlag til det strategiske arbejde med erhvervsservice.  
 

Beslutningsproces 
  

KKR Hovedstaden og KKR Sjælland bestiller et beslutningsoplæg fra Væksthus Sjælland og den kommunale arbejdsgruppe. 

Finansiering   Det vurderes, at portalen kan udvikles og udbredes for få midler til kommunerne i Greater Copenhagen. Udgifter til implementering 
og kompetenceudvikling må påregnes. 
 
For de aktører, der i dag tilkøber data eksternt, vil denne udgift forventeligt bortfalde.  
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HOVEDSTADEN 

KOMPETENCEUDVIKLING OG KOORDINERING 

Anbefaling 9: Fælles kompetenceudvikling 
Udfordring  Der er behov for et fælles kompetenceløft af medarbejdere og ledere i erhvervsfremmesystemet i Greater Copenhagen, der samler 

aktørerne og skaber fælles retning.  
Formål  Indsatsen etablerer Greater Copenhagen Academy som et kompetenceudviklingscenter, der samler aktører i den lokale og 

specialiserede erhvervsservice i hele metropolregionen. 

Beskrivelse 
  

Greater Copenhagen Academy har fire indsatsområder:  
 
1. Tema- og netværksmøder: Giver viden og kompetencer inden for specifikke faglige områder og øger kendskabet mellem 

erhvervsfremmeaktørerne. Ud over de løbende møder afholdes årligt konferencen Greater Day, der samler 
erhvervsfremmeaktører og borgmestre i Greater Copenhagen til fælles drøftelser.  
 

2. Styrket virksomhedsservice: Det er afgørende, at offentlige medarbejdere får forståelse for virksomhedernes kontekst, så de 
har de rigtige kompetencer og tilgange til at yde en virksomhedsrettet service.  
 

3. Organisation & ledelse: Det er afgørende, at offentlige ledere formår at navigere efter politiske vinde og at operationalisere 
nye reformer. Selvom hverdagen kører og opgaverne bliver løst, er det vigtigt at forsøge at finde nye veje til at tage 
organisationen til næste niveau. Ledelsen skal skabe fokus og retning, så organisationen fremstår som en samlet enhed, der 
arbejder sammen mod et klart defineret mål. 
 

4. Netværksgrupper: Formålet er løbende at skabe grobund for bedre koordinering og samhørighed mellem 
erhvervsfremmeaktørerne samt at styrke den generelle videns- og erfaringsudveksling i Greater Copenhagen.  

 
Målgrupper : Medarbejdere inden for erhvervsfremmesystemet, der vejleder eller rådgiver virksomheder om vækst og udvikling; 
offentligt ansatte, der har virksomhedskontakt som en del af det daglige arbejde; ledere i det offentlige eller i 
erhvervsfremmesystemet. 

Udførende  Væksthus Hovedstaden og Væksthus Sjælland i samarbejde med den lokale erhvervsservice. 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Virksomheder oplever en kompetent erhvervsservice, der har optimale kompetencer og redskaber til at hjælpe virksomheden på 
tværs af operatører, kommunale og regionale grænser med øget vækst som fælles mål. 

Beslutnings- 
proces  

KKR Hovedstaden og KKR Sjælland vedtager at etablere Greater Copenhagen Academy forankret i væksthusene. 

Finansiering   Indsatsen skal både have basis- og tilvalgsydelser afhængig af finansieringsmodeller, herunder regional medfinansiering, 
basismidler fra de to væksthuse og Copenhagen Capacity m.fl. samt brugerbetaling fra den lokale erhvervsservice og VEU-refusion 
via kommunernes kompetencefond. 
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HOVEDSTADEN 

FÆLLES MARKEDSFØRING 

Anbefaling 10: Brug af lokale styrker i international markedsføring 
Udfordring De kommunale styrkepositioner skal være mere synlige for det internationale marked af virksomheder, investorer og talent, så de i 

endnu højere grad bidrager til den internationale markedsføring af metropolregionen. 

Formål  Indsatsen styrker det tværkommunale arbejde med strategisk udvikling og sammenbinding af lokale fyrtårne. Det vil ske i tæt 
samarbejde med Copenhagen Capacity, så der skabes internationalt markedsføringspotentiale og attraktionsværdi. 

Beskrivelse 
  

Copenhagen Capacity er ved at implementere en ny digital platform for international markedsføring. Indsatsen sikrer i den 
forbindelse, at lokale value propositions kortlægges, synliggøres og anvendes aktivt i den internationale markedsføring af Greater 
Copenhagen. Kortlægningen vil bl.a. sammenbinde klynger af value propositions og styrke Copenhagen Capacitys dialog og 
kontakt med metropolregionens virksomheder. 
 
De kortlagte value propositions skal også anvendes til tiltrækning af besøgsprogrammer via One Point-Entry og tiltrækning af 
investorer via Invest.cph.  
 
Det er afgørende, at der er gode arbejdsgange og snitfalder mellem Copenhagen Capacity og den lokale erhvervsservice for 
indrapportering til systemet og håndtering af de leads, systemet skaber. Kommunerne skal informeres om planlagte initiativer og 
kunne bidrage med lokal viden, der bidrager til at tiltrække endnu flere internationale investorer og arbejdspladser.  
 

Udførende  Indsatsen er en styrkelse af Copenhagen Capacitys arbejde med internationalisering af metropolregionen og ligger i forlængelse af 
det eksisterende markedsføringsarbejde og besøgstjenesten One Point-Entry. 

Forventet potentiale 
for målgruppen 

Kommuner og virksomheder i Greater Copenhagen får øget attraktionskraft (fx over for international talent og investeringer) og 
eksponering gennem synliggjorte lokale value propositions i international markedsføring. 

Beslutningsproces KKR Hovedstaden og KKR Sjælland godkender igangsættelse af indsatsen. 

Finansiering   Indsatsen finansieres via Copenhagen Capacitys resultatkontrakt med Region Hovedstaden og Region Sjælland som en 
basisydelse og forudsætter ikke yderligere finansiering fra kommunerne. 
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HOVEDSTADEN 

Anbefaling 11: Fælles strategi og indsatsplan for tværkommunal erhvervsservice 
Udfordring  Greater Copenhagens kommuner har generelt erhvervslivet som fokusområde. Der bliver investeret massivt i erhvervsfremme og 

–udvikling, og virksomhederne står højt på den politiske dagsorden. Men kommunerne kan og skal stadig gøre mere sammen, 
hvor det giver mening og leverer værdi til den lokale erhvervsservice – og dens kunder på virksomhedssiden.  

Formål  Greater Copenhagen skal være løftestang for et system, hvor den lokale og specialiserede erhvervsservice arbejder efter en 
fælles overordnet strategi og handlingsplan med en klar rollefordeling og et ønske om at trække i samme retning. Alle aktører 
skal samarbejde om at imødekomme de enkelte virksomheders behov på tværs af kommune-, regions- og operatørgrænser og 
anvende fælles værktøjer og systemer til at styre, måle og koordinere indsatser, der bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse 
med udgangspunkt i de lokale styrkepositioner.  

Beskrivelse 
  

Målet er, at kommunerne i Greater Copenhagen – på baggrund af en analyse af den lokale vækst og beskæftigelse – udvikler en 
fælles vision for erhvervsserviceområdet, der udmøntes i en 4-årig strategi. Strategien vedtages ved hver ny valgperiode og 
understøttes af 2-årige handlingsplaner. Handlingsplanerne udvikles på Greater Day-arrangementerne, der samler aktørerne på 
tværs af operatører og niveauer, og som skaber sammenhæng mellem den overordnede vision og de lokale initiativer.  
 
Vision og strategi skal bidrage til implementeringen af de regionale vækst- og erhvervsudvklingsstrategier i Region Hovedstaden 
og Region Sjælland.  
 

Beslutningsproces 
  

KKR Sjælland og KKR Hovedstaden igangsætter indsatsen.  

Finansiering   Aftales mellem parterne.  
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3.5 KL’s ønsker til temaer i forhandlingerne med de 
praktiserende læger
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KL’s oplæg til temaer, der bør indgå i 
overenskomstforhandlingerne med de praktiserende læger
Forhandlingerne mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 
og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om en ny overenskomst for 
almen praksis starter forventeligt november 2016. KL er derfor i gang 
med forberedelsen af, hvilke temaer der bør indgå i forhandlingerne. KL 
vil i den anledning invitere kommunerne til deltagelse i drøftelser om 
relevante temaer for forhandlingerne på KKR møder i september 2016.

Den endelige fastlæggelse af KL’s ønsker til overenskomstfornyelsen vil 
ske senere i efteråret på baggrund af tilbagemeldingerne fra drøftelserne 
i KKR, status på de lokale forhandlinger om decentralisering samt 
eventuelle anbefalinger fra Udvalg om det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen.

KL’s overordnede tilgang til de kommende overenskomstforhandlinger 
med PLO er, at disse skal bidrage til en fortsat udvikling af almen praksis 
i det lokale rum mellem læger, regioner og kommuner. 

Samarbejdet mellem kommunerne, regionerne og de praktiserende læger 
er af afgørende betydning for udviklingen af det nære sundhedsvæsen. I 
takt med, at der bliver flere og mere komplekse opgaver i det nære 
sundhedsvæsen, stiger behovet for, at der findes lokale løsninger mellem 
de praktiserende læger, regionerne og kommunerne. Derfor er det vigtigt, 
at udviklingen af almen praksis finder sted lokalt. 

Praksisplanen er den ramme, der sikrer sammenhæng i 
sundhedsindsatserne overfor borgerne og derfor skal en større del af 
almen praksis virke udfoldes decentralt. Fundamentet for en styrket lokal 
udvikling blev skabt ved ændringen af sundhedsloven i 2013. Herved 
blev samarbejds- og planlægningssystemet for almen praksis ændret, 
bl.a. ved oprettelse af de fem regionale praksisplanudvalg, hvor region, 
kommuner i regionen og PLO-regionalt er repræsenteret. 

Aftalen om en ny overenskomst af 1. marts 2014 og tillægsaftalen af 18. 
april 2016 mellem de offentlige parter og de praktiserende læger har 
betydet, at kommunerne, regionerne og almen praksis regionalt skal finde 
løsninger vedr. sygebesøg og indsatser for psykisk syge, samt nye 
opgaver, som region og kommuner ønsker varetaget af almen praksis. 

De lokale forhandlinger forventes færdige, før forhandlingerne om en ny 
overenskomst begynder. Derfor er det vigtigt, at det i forhandlingerne 



Side 2 af 3drøftes, hvordan der fra centralt hold som led i forhandlingerne kan 
aftales tiltag, der understøtter, at en større del af almen praksis virke 
udfoldes decentralt. 

KL ønsker, at nedenstående temaer skal indgå i forhandlingerne
                                                                                                                   
Fortsat decentral udvikling af almen praksis

En ny overenskomst for almen praksis skal understøtte, at det lokale 
samarbejde mellem læger, regioner og kommuner udvikles og udbygges.

KL finder det vigtigt, at der skabes mere sammenhæng og koordination i 
sundhedsindsatsen i feltet mellem de praktiserende læger, regioner og 
kommuner. Parterne bør i fællesskab drøfte, hvordan den ønskede lokale 
udvikling af almen praksis kan fremmes, eksempelvis gennem en 
modernisering af udviklingskontrakten i overenskomsten, så det igennem 
parternes målsætninger for opgaveløsningen gøres mere tydeligt, at 
udviklingen af almen praksis skal foregå lokalt.

Telemedicinske løsninger

Overenskomsten skal understøtte øget anvendelse og udbredelse af 
telemedicin. 

Med telemedicinske løsninger højnes kvaliteten i plejen og behandlingen, 
og borgerne får mulighed for at blive i trygge rammer i eget hjem, hvilket 
kræver tæt samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger og 
sygehuse. Dette gælder blandt andet i forhold til borgere med kroniske 
lidelser. KL ønsker at drøfte, hvordan overenskomsten kan understøtte 
telemedicinske løsninger og have fokus på, om lægernes borgerkontakt 
kan effektiviseres ved brug af telemedicinske løsninger. 

Økonomi og styring

Overenskomsten skal understøtte styring af økonomien for almen 
praksis.

For KL er det er vigtig, at en ny overenskomst for almen praksis aftales 
inden for en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme, ligesom aftalen bør 
understøtte styring af økonomien i forhold til almen praksis. Såfremt der 
aftales en vækst i økonomien for almen praksis er det afgørende, at 
væksten sker lokalt gennem praksisplanudvalgene og ikke i den centrale 
overenskomst.

Efteruddannelse

Overenskomsten skal understøtte, at lægers efteruddannelse også har 
fokus på de kommunale opgaver.
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Flere og mere komplicerede opgaver varetages i dag i primærsektoren i 
et samarbejde mellem almen praksis og den kommunale 
hjemmesygepleje. Flere opgaver delegeres fra almen praksis til blandt 
andet akutfunktioner og den almindelige hjemmesygepleje. 

Udviklingen stiller nye krav til viden om behandling, opfølgning og 
rehabilitering i et tværsektorielt perspektiv. Disse ændringer bør afspejles 
i lægernes efteruddannelse. 

Nye organisationsformer - der sikrer sammenhængende løsninger

Overenskomsten skal understøtte, at der sikres adgang 
til praktiserende læger i hele landet, og understøtte udviklingen mod nye 
organisationsformer, som f.eks. Sundhedshuse, der muliggør 
tværgående og mere sammenhængende lokale løsninger.

Investering i sundhedshuse kan medvirke til at sikre lægedækning i 
områder, hvor der i dag er problemer, og hvor der fremadrettet vil komme 
udfordringer i takt med, at læger pensioneres.

Fremtidens sundhedshuse giver borgere med især kronisk sygdom og 
behov for rehabilitering en klar indgang til en række sundhedstilbud. 
Sundhedshuse skal være der, hvor det lokalt giver mening. Denne 
udvikling skal understøttes af overenskomsten. 
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NOTAT 

 

KKR Hovedstaden - Baggrunds materiale til brug for en-
delig fordeling af SOSU/PAU dimensionering for 2017 

Dimensionering for uddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sund-

hedsassistent og pædagogisk assistent er i 2017 på følgende:  

  Kommunal andel 

Social- og sundhedshjælper 2.200 2.200 

Social- og sundhedsassistent 4.700 3.337 

Pædagogisk assistent 700 700 

 

KKR Hovedstadens andel af den landsdækkende dimensionering** 
Social- og sundhedshjælper 639* 

Social- og sundhedsassistent 1.065* 

Pædagogisk assistent 240 
* Hertil kommer en andel af ekstra 300 pladser på social- og sundhedshjælper 

og social- og sundhedsassistentuddannelsen. Denne kvote udmeldes snarest.   

** I dimensioneringen medregnes elever der starter på en EUV1 aftale uden 

praktik.  

*** Nøglen som er anvendt til fordeling af SOSU-dimensioneringen vægter de-

mografisk udvikling 50pct. og gl. fordelingsnøgle 50 pct. som besluttet af KL’s 

bestyrelse i 2015 (anvendt til fordeling i 2016). 

**** Nøglen som er anvendt til fordeling af PAU-dimensioneringen er fordelt efter 

0-5 årige i kommunerne i 2016. Antal pladser er inkl. voksne elever.  

 

KKR Hovedstaden SOSU dimensionering fordelt på kommuner*** 
2017 SOSU-hjælper SOSU-assistent 

København 186 303 

Frederiksberg 36 51 

Ballerup 18 29 

Brøndby 13 24 

Dragør 6 10 

Gentofte 28 51 

Gladsaxe 24 41 

Glostrup 9 15 

Herlev 11 19 

Albertslund 9 17 

Hvidovre 17 30 

Høje-Taastrup 14 28 

Lyngby-Taarbæk 26 40 

Rødovre 16 27 

Ishøj 6 11 

Tårnby 15 24 

Vallensbæk 4 8 

Furesø 15 25 

Allerød 8 15 

Fredensborg 14 24 
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Helsingør 26 42 

Hillerød 18 29 

Hørsholm 11 18 

Rudersdal 26 41 

Egedal 14 24 

Frederikssund 18 30 

Bornholm 21 43 

Halsnæs 13 21 

Gribskov 17 25 

 

 

KKR Hovedstaden PAU dimensionering fordelt på kommuner**** 

Albertslund 4 

Allerød 3 

Ballerup 6 

Bornholm 3 

Brøndby 5 

Dragør 2 

Egedal 6 

Fredensborg 5 

Frederiksberg 15 

Frederikssund 5 

Furesø 5 

Gentofte 10 

Gladsaxe 10 

Glostrup 3 

Gribskov 4 

Halsnæs 3 

Helsingør 6 

Herlev 4 

Hillerød 6 

Hvidovre 8 

Høje-Taastrup 7 

Hørsholm 3 

Ishøj 3 

København 87 

Lyngby-Taarbæk 7 

Rudersdal 7 

Rødovre 5 

Tårnby 6 

Vallensbæk 2 
 



3.6 Dimensionering af SOSU og PAU-uddannelserne for 2017



 

  

To-årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser på 

uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og 

sundhedsassistent samt pædagogisk assistent 

 
August 2016 

  

 

I forlængelse af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark 

og praktikpladser har regeringen, KL, Danske Regioner og LO drøftet minimums-

dimensionering for antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sund-

hedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent.  

 

Regeringen, KL, Danske Regioner og LO er enige om: 

 

1. På uddannelsen til social- og sundhedshjælper forpligter kommunerne sig til at 

tilvejebringe 2.200 praktikpladser pr. år. Herudover etablerer kommunerne en 

frivillig pulje på 300 praktikpladser pr. år, ligesom der igangsættes initiativer, jf. 

pkt. 7, med henblik på 200 praktikpladser pr. år hos de private arbejdsgivere. 

 

2. På uddannelsen til social- og sundhedsassistent udgør dimensioneringen sam-

let set 5.000 praktikpladser, hvoraf de 4.700 pladser fordeles mellem kommu-

ner og regioner. De 300 pladser fordeles efter en fast nøgle på de fem regioner 

og kommunekontaktråd (KKR) og oprettes af de kommuner, der har behov 

for at supplere egen kvote. 

 

3. På uddannelsen til pædagogisk assistent forpligter kommunerne sig til at tilve-

jebringe 700 uddannelsesaftaler pr. år.  

 

4. I dimensioneringen medregnes elever, der starter på en euv1 uden praktikud-

dannelse.  

 

Det aftalte dimensioneringsniveau gælder for 2017 - 2018. Parterne skal i foråret 

2018 drøfte en fremtidige, flerårige dimensionering af uddannelserne. 

 

Dimensioneringsniveauerne afspejler, at der på det kommunale arbejdsmarked er 

et stigende behov for social- og sundhedsassistenter, mens der er et vigende be-

hov for social- og sundhedshjælpere samt pædagogiske assistenter. Tilsvarende 

opleves der på det regionale arbejdsmarked et vigende behov for social- og sund-

hedsassistenter.   

 

Efter ønske fra parterne opdeles social- og sundhedsuddannelsen pr. 1. januar 

2017 i to selvstændige uddannelser til hhv. social- og sundhedshjælper og social- 

og sundhedsassistent. Ændringen til to uddannelser sker for at skabe en mere ty-

delig faglig profil for både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassi-

stenter. Det er vigtigt for at sikre, at uddannelserne afspejler udviklingen i særligt 

den kommunale opgavevaretagelse på sundheds- og ældreområdet. Hidtil har ud-

dannelsen til social- og sundhedshjælper været en forudsætning for videreuddan-
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nelse til social- og sundhedsassistent. Med den nye opdelte uddannelsesstruktur 

bliver det muligt at starte direkte på uddannelsen til social- og sundhedsassistent 

uden forudgående uddannelse til social- og sundhedshjælper.  

 

Af hensyn til at undgå dobbeltuddannelse i den ny uddannelsesstruktur ligger det 

til grund for uddannelsesomlægningen, at hovedparten af eleverne på uddannelsen 

til social- og sundhedsassistent fremover starter direkte på denne uddannelse uden 

forudgående uddannelse til social- og sundhedshjælper. Det skyldes, at uddannel-

sen til social- og sundhedshjælper ikke længere fuldt ud betragtes som en del af 

uddannelsen til social- og sundhedsassistent, hvormed uddannelsen til hjælper 

fremover kun vil give delvis merit. Det har været en forudsætning for opdelingen 

af social- og sundhedsuddannelsen, at opdelingen ikke medfører merudgifter til 

undervisning for staten.  

 

5. Regeringen, KL, Danske Regioner og LO er derfor enige om, at udviklingen i antal-

let af social- og sundhedshjælpere på uddannelsen til social- og sundhedsassi-

stent følges. Parterne er indstillet på, at antallet af merituger og undervisnings-

uger skal justeres, hvis det er nødvendigt af hensyn til de økonomiske forud-

sætninger for uddannelsesomlægningen. 

 

Det er vigtigt, at optaget på grundforløbet modsvarer antallet af praktikpladser på 

hovedforløbet på de dimensionerede uddannelser, så alle elever kan forvente at 

gennemføre den uddannelse, de er påbegyndt. Derfor er det med trepartsaftalen 

blevet besluttet, at der etableres dimensionering fra anden del af grundforløbet på 

en række uddannelser, hvor der vurderes at være en ubalance mellem tilgang og 

mulighed for at få en praktikplads under hensyn til det fremtidige arbejdskraftbe-

hov.  

 

6. Derfor etableres der efter høring af Rådet for de grundlæggende Erhvervsret-

tede Uddannelser (REU) adgangsbegrænsning til anden del af grundforløbet 

på uddannelsen til pædagogisk assistent i 2017 og 2018. Herefter træffes be-

slutning om adgangsbegrænsning årligt af ministeren for børn, undervisning 

og ligestilling efter høring af REU.     

 

Social- og sundhedshjælpere er primært ansat på det offentlige arbejdsmarked, 

men der er en tendens til, at flere finder arbejde på det private arbejdsmarked.  

 

7. Der igangsættes på den baggrund et samarbejde mellem KL, Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestilling, det faglige udvalg og social- og sundheds-

skolerne, der skal udvikle tiltag til at få flere private arbejdsgivere på området 

til at tage del i uddannelsen af social- og sundhedshjælpere. Det forudsætter, at 

flere private arbejdsgivere godkendes som praktiksteder, og at flere private 

uddannelsesaftaler godkendes af det faglige udvalg. Inden aftaleperiodens ud-

løb følges der op på dette arbejde.  
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8. Ved kommunal udlicitering af velfærdsopgaver på områder, hvor social- og 

sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller pædagogiske assistenter 

er beskæftiget, medregnes antallet af praktikpladser tilvejebragt ved den priva-

te tjenesteudbyders varetagelse af den kommunale opgave i den pågældende 

kommunes dimensioneringskvote. Det skyldes, at dimensioneringen ikke skal 

have indflydelse på, hvorvidt kommunerne vælger at løse opgaven selv eller 

udlicitere den.  

 

Det aftalte dimensioneringsniveau på uddannelserne indebærer mere konkret, at:  

 

9. Kommunekontaktrådene og regionerne kan oprette flere praktikpladser, end 

minimumsdimensioneringen tilsiger.  

 
10. KKR og regionerne fordeler den fastlagte minimumsdimensionering regionalt 

og mellem regioner og kommuner. Den enkelte region og kommune forpligtes 
på egen kvote.  
 

11. Kommuner og regioner indmelder den interne fordeling af praktikpladser for 

det efterfølgende år i marts måned til Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling. Kommuner og regioner forpligtes til at opslå praktikpladser på 

praktikpladsen.dk. 

 



3.6 Dimensionering af SOSU og PAU-uddannelserne for 2017



Forståelsespapir mellem Danske Regioner og KL vedrørende ny 
fordelingsnøgle for sosu-assistentuddannelsen

Danske Regioner og KL er enige om at styrke uddannelsen af sosu-
assistentelever til det sammenhængende sundhedsvæsen, og at ansættelsen 
af sosu-assistentelever skal afspejle det arbejdsmarked, der uddannes til. 
Både kommuner og regioner er interesserede i at der også fremover 
uddannes kvalificerede sosu-assistenter til sundhedsvæsnet. Der er derfor 
enighed om en omlægning af sosu-assistentuddannelsen, der skal løfte 
kompetenceniveauet, og som samlet set skal være udgiftsneutral. 

Parterne er enige om, at fordelingen af elevansættelser mellem kommuner 
og regioner i højere grad skal afspejle det arbejdsmarked der uddannes til. 
Aktuelt er der gennem de senere år sket en udvikling i retning af en 
stigende efterspørgsel efter sosu-assistenter i kommunerne og en vigende 
efterspørgsel efter sosu-assistenter i regionerne. Danske Regioner og KL er 
derfor enige om, at kommunerne fremover ansætter 71 procent af sosu-
assistenteleverne mens regionerne ansætter de resterende 29 procent. 
Omlægningen er dermed udgiftsneutral for regionerne under de 
forudsætninger, der ligger til grund for aftalen. For kommunerne indebærer 
omlægningen en merudgift. Det skal ses i sammenhæng med en forventet 
besparelse som følge af et reduceret optag på sosu-hjælperuddannelsen.  

Fordelingen af elevansættelser skal ses i lyset af, at den aktuelle 
ansættelsesfordeling af færdiguddannede sosu-assistentelever at 74 procent 
er ansat i kommunerne mens 26 procent er ansat i regionerne ifølge KRLD.  
Danske Regioner og KL er enige om, at fordelingen af elevansættelserne 
revurderes hvert andet år med henblik på, dels at vurdere økonomien ift. 
fordelingen af sosu-assistentelever, dels af sikre, at den fortsat afspejler de 
færdiguddannede sosu-assistenters ansættelsesforhold og tager højde for 
udviklingen i dimensioneringen.   

 02-06-2016

 Sag nr. 14/1599

 Dokumentnr. 27468/16      

 Anne-Dorthe Sørensen

 Andreas Brenneche

 Tel. 35298191

 E-mail: ans@regioner.dk 
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Baggrund 
Danske Regioner og KL er (sammen med FOA) blevet enige om en 
gennemgribende omlægning af sosu-uddannelsernes opbygning og indhold 
ud fra ønsket om at sikre en styrket uddannelse, der afspejler opgaver, 
arbejdstilrettelæggelse og kompetencebehov i det samlede sundhedsvæsen.

Omlægningen indebærer blandt andet 
- Opdeling af hjælper- og assistentuddannelsen i to selvstændige 

uddannelser
- en assistentuddannelse af omtrent samme varighed som hjælper- og 

assistentuddannelsen tilsammen i dag
- en flytning af praktikuger fra regioner til kommuner

Generelle forudsætninger for beregningerne
Der ligger følgende forudsætninger til grund for aftalen:                       
                             

- Der optages 4.700 sosu-assistentelever årligt i 2017 og 2018
- Frafaldet på uddannelsen er 12,5 pct.
- Der regnes på en elevpopulation efter frafald svarende til 4.112 

sosu-assistentelever
- Udgifterne til de 4700 sosu-assistenteleverer holdt op mod en før-

situation med 4000 sosu-assistentelever
- Sosu-assistentuddannelsen har en varighed på 2 år, 10 mdr. og 3 

uger.  heraf udgør skoleundervisningen 48 uger og praktikken 87 
uger

- Omlægningen af uddannelsen indebærer et fald i antallet af 
regionale praktikuger ift. den gamle model med 10.947 praktikuger

- Omlægningen af uddannelsen medfører (samlet for hjælper- og 
assistentuddannelsen) et fald i antallet af kommunale praktikuger 
med 9.448 uger. Det skal ses i sammenhæng med et forventet 
reduceret optag på hjælperuddannelsen.

- Udgiften til praktikvejledning er pr. elevuge 1.131 kr. 
- Der er i beregningerne anvendt aktuelle lønsatser for sosu-

assistentelever 
- Der er i beregningerne anvendt aktuelle AUB-refusionssatser

Supplerende pulje på 300 elevpladser
Der er enighed om, at der udover de 4.700 sosu-assistentelever oprettes en 
pulje på 300 ekstra elevpladser, som kan oprettes ud over de 4.700, hvis 
kommunerne finder det nødvendigt. 
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Elevlønudgiften til de ekstra praktikpladser afholdes af den arbejdsgiver, 
der ønsker at oprette pladserne. Lønudgiften til 300 elever svarer til 88 mio. 
kr. i kommunerne. Udgiften til praktik afholdes af praktikværterne. 
Regionerne stiller praktikkapacitet og vejledning til rådighed for de 300 
elever. Såfremt alle 300 elever optages og gennemfører, giver det 
regionerne en merudgift på 5,8 mio. kr. De 300 praktikpladser fordeles på 
regionerne med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen for sundhed.
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KKR debatoplæg om kommunernes turismeindsats 

Udvikling af anbefalinger til kommunerne 
I forlængelse af KL’s turismeudspil i januar 2016 og regeringens nye natio-

nale turismestrategi, besluttede KL’s bestyrelse, at der skal udarbejdes an-

befalinger og redskaber, som kan understøtte kommunerne i deres imple-

mentering, prioritering og arbejde med at skabe vækst på turismeområdet. 

For at kvalificere det videre arbejde inddrages de fem KKR for at få kommu-

nernes input og ønsker på turismeområdet. 

 

KKR debatoplæg  

Debatoplægget har til formål at lægge op til en drøftelse om, hvordan kom-

munerne kan spille stærkere ind med tværkommunale indsatser og navigere 

i den nye turismestruktur i dansk turisme (jf. figur 1). 

 

Figur 1. Kommunernes muligheder for indflydelse og støtte i den nye turismestruktur 

 

 
 

Problemstillinger og udfordringer i det følgende har sit udspring i resultater af 

KL’s interessentanalyse fra marts 2016, som blev sendt ud til et meget bredt 

udsnit af interessenter (jf. faktaboks 1, s. 2).  

 

KL har derudover afholdt en turismeworkshop på Djursland og fået løbende 

bidrag fra brancheorganisationer, centraladministration, turismeselskaber og 

særligt fra KL’s turismepolitiske netværk, som består af udviklingschefer m.fl. 

ansat i kommuner, business regioner og destinationer (jf. faktaboks 2, s.2).  
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Temaer til debat 

Drøftelserne i KKR skal være medvirkende til at give KL en pejling om, hvor-

vidt KL har fokus på de rigtige temaer for KL’s kommende anbefalinger til 

kommunerne. KL har valgt følgende seks overordnede temaer:  

 

1. Konkurrencedygtigt turismeerhverv 

2. Turismeindsats på tværs af administrative grænser 

3. Offentligt-privat samarbejde om kvalitetsløft af strande og bymiljøer 

4. Markedsføring og digitalisering 

5. Kulturen som en vækstdriver 

6. Erhvervs- og mødeturisme 

 

KL ønsker for hvert af temaerne at få KKR’s forslag og bidrag til:  

 Har KL udvalgt de væsentligste temaer til nye turismepolitiske anbefalin-

ger? 

 Hvordan kan KL medvirke til at styrke arbejdet med at skabe sammen-

hæng mellem den lokale turismestrategi og relevante strategier på regio-

nalt og nationalt niveau?  

 Hvordan kan KL understøtte kommunernes turismeinvesteringer? 

 

Planområdet er i nærværende debatoplæg ikke behandlet, idet de nye plan-

lovsændringer og implikationerne for kommunerne endnu ikke er helt på 

plads. Det er derfor planen, at lægge en separat sag frem til en senere drøf-

telse i KKR om det tværkommunale samarbejde på planområdet. 

 

KKR’s bidrag vil indgå i KL’s kommende arbejde med at udarbejde redska-

ber og anbefalinger til turismepolitiske prioriteringer i kommunerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Aarhus Kommune 
Billund Kommune 
Bornholms Regionskommune 

Destination Lillebælt 
Frederikshavn Kommune 
Guldborgsund Kommune 
Herning Kommune 
Jammerbugt Kommune 

   Københavns Kommune 
   Lolland-Falster Kommune 

Odsherred Kommune 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Roskilde Kommune 
Skive kommune 
Syddjurs Kommune 
Udvikling Fyn 
Varde Kommune 
  

KL’s interessentanalyse blev udsendt til i alt 63 cen-
trale interessenter, heraf: 
 
-  20 repræsentanter fra erhvervets brancheforenin-
ger og -organisationer: Horesta, DI, DI’s regionalfor-
eninger, DE, Campingrådet, Friluftsrådet mfl. 
 

-  16 turismevirksomheder: Tivoli, Legoland, Hvid-
bjerg Stand Feriepark, Novasol mfl. 
 
- 9 repræsentanter fra stat og regioner: Erhvervs-og 
vækstministeriet, Naturstyrelsen, Danske Regioner 
mfl. 
 
- 7 museer og kulturinstitutioner: Arken, M/S Museet 
for Søfart, Moesgaard Museum mfl. 
 
- 6 turismefremmeorganisationer: VisitDenmark, 
Dansk Kyst- og Naturturisme, Wonderful Copenha-
gen mfl. 

 
- 6 turismeforskere: Aalborg Universitet, CBS mfl. 
 

Svarprocent: 49 pct. 

Faktaboks 1: Interessenter i                                 
KL's interessentanalyse 2016 

Faktaboks 2: Medlemmer af KL's  
Turismepolitiske Netværk 
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1.Konkurrencedygtigt turismeerhverv 
 

Udfordringer 

– Turismeerhvervet skal tilbyde attraktive kvalitetsprodukter, som kan klare 

sig bedre i den internationale konkurrence om turisterne.  
– Turismeerhvervet mangler for en stor dels vedkommende arbejdskraft. 

– Turismeerhvervet efterlyser rådgivning i erhvervsfremmesystemet. 

Prisniveauet i Danmark var i 2011 næsten 42 pct. højere end EU-gennem-

snittet, specifikt på prisniveau for restauranter og hoteller lå Danmark 54 pct. 

højere end gennemsnittet i EU.1   

 

Turismeerhvervet efterlyser i KL’s interessentanalyse, at de mangler ar-

bejdskraft og et samarbejde herom med kommunen samt hjælp til kompe-

tenceudvikling og vækstplaner.  

 
KL’s turismepolitiske netværk påpeger, at de konkret arbejder med turisme-

udvikling som almindelig erhvervsudvikling for at styrke virksomheders ram-

mevilkår og udviklingsmuligheder. Udviklingscheferne udtrykker, at det er af-

gørende, at turismeerhvervet bliver sidestillet med andre typer erhverv i 

både erhvervsfremme- og beskæftigelsessystemet, herunder i relevante 

dele af uddannelsessystemet.   

Eksempler på indsatser 

 I Enjoy Limfjorden, der består af Struer, Lemvig, Holstebro, Morsø, Skive 

og Viborg kommuner, har de samlet 24 virksomheder i et uddannelsesfor-

løb, som efterfølgende førte til, at flere af virksomhederne i partnerkom-

munerne har oplevet en stor stigning i omsætningen. 

 

 Kommunerne kan etablere tværkommunale netværk målrettet turismevirk-

somhederne, så kendskabet til kommunernes strategi på tværs af kom-

munegrænsen fremmer virksomhedernes kendskab og tillid til det offent-

lige som samarbejdspart. Offshore Base Scandinavia, som er et netværk 

af maritime virksomheder, blev i 2013 igangsat af bl.a. Hjørring og Frede-

rikshavn kommuner. I dag er kommunerne ude af projektet, men virksom-

hederne fortsætter og driver netværket selv, som fortsat skaber nye ordrer 

og udvikling i området.  

 

 Kommunerne kan også etablere et eller flere netværk for mindre turisme-

erhverv, som har de samme typer af kunder fx cykelturister eller outdoor-

turister og give dem konkrete tilbud om rådgivning, kompetence- og forret-

ningsudvikling via den lokale erhvervsservice, væksthusene og jobcentre 

på tværs af kommunegrænser. 

 

Hvad kan kommunerne gøre for at understøtte turismeerhvervets kon-

kurrencekraft, herunder i deres behov for arbejdskraft? 

   

                                                      
1 Tallene stammer fra vækstundersøgelsen i regeringens Vækstplan for dansk turisme – Danmark i arbejde. 
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2. Turismeindsats på tværs af administrative grænser 
 

Udfordringer 

– De enkelte kommuner har svært ved at tiltrække turister og investeringer. 

– Turisternes adfærd går på tværs af administrative grænser. 

– Den nye turismestruktur og de tre nye turismeselskaber har fokus på kri-

tisk masse og tværkommunale indsatser.  

– Virksomheder, fonde og andre investorer efterspørger større enheder.  

 

Hovedparten af interessenterne i KL’s interessentanalyse mener, at kommu-

nerne bør samarbejde på tværs i større enheder om at udvikle stærke turis-

medestinationer. 62 procent af interessenterne mener, at kommunerne alle-

rede samarbejder om turismefremme og der nævnes over 50 forskellige 

tværkommunale samarbejder i besvarelserne. Erhvervsorganisationerne og 

turismevirksomhederne ønsker, at kommunerne skaber større volumen, der 

kan understøtte virksomhedernes udviklingsmuligheder. 

 

KL’s turismepolitiske netværk peger på, at kommunerne og deres turismeor-

ganisationer i stigende grad arbejder tværkommunalt, fordi der er et behov 

for at skabe mere kritisk masse ift. eksempelvis markedsføringen af et om-

råde, som går på tværs af kommuner og tager afsæt i turisternes ønsker.  

 

Eksempler på indsatser 

 Business regionerne puljer og målretter deres markedsføringsmidler. I 

Business Region Aarhus (BRAA) har kommunerne målrettet en del af de-

res markedsføringsindsats mod det norske marked.2 

  

 Klar arbejdsdeling mellem partnerkommuner i Business regioner og Desti-

nationer giver resultater. Eksempelvis er Djursland og Visit Aarhus opera-

tører på BRAA’s markedsføringsopgave, hvor de i fællesskab udfører 

markedsføringsindsatsen med bidrag fra de øvrige visitorganisationer og 

turismeerhvervet. Det har ført til en stor stigning af norske turister i 2016. 

 

 Greater Copenhagen, har besluttet at igangsætte et fælles turismeprojekt, 

der skal sikre, at flere internationale turister både kommer til Greater Co-

penhagen, at de bliver længere og også besøger større dele af geogra-

fien. De regionale aktører, Wonderfull Copenhagen og Tourism in Skåne, 

skal komme med forslag til konkrete turismeindsatser. 

  

 Kongernes Nordsjælland, som er ejet af Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, 

Helsingør og Hillerød Kommuner koordinerer, markedsfører og udvikler 

turismen og mødemuligheder i hele det nordsjællandske område med sta-

dig stigende besøgstal 

 

Hvordan sikres en god sammenhæng i de kommunale turismeindsatser 

og arbejdsdeling mellem business regioner og lokale turismeaktører?  

 

  

                                                      
  

2 En vækst på knap 30 procent, svarende til 2 mia. kr., har skabt over 3.000 arbejdspladser/årsværk i Business Region Aarhus 

siden 2008. Hver kommune i BRAA bidrager med 1 kr. per borger årligt i perioden 2016-2018.  
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3. Offentligt-privat samarbejde om kvalitetsløft af strande og bymiljøer 

 

Udfordringer 

– Turisterne i Danmark efterspørger et bedre dansk basisprodukt og et 

større udbud af seværdigheder og oplevelser. 

– Der er mangel på investeringer i kvalitetsløft og turismens basisprodukter. 

– Turisterhvervet mangler kapital til at forbedre egne produkter.  

 

Interessenterne i KL’s interessentanalyse er enige om, at manglende finan-

siering og produktudvikling er dansk turismes største udfordring, herunder at 

der er et markant behov for kvalitetsløft af strande og bymiljøer. KL har der-

for i sit turismeudspil fra januar 2016 peget på behovet for mere offentlige-

privat samarbejde om kvalitetsløft, fx også at private aktører får mulighed for 

at etablere Business Improvement Districts (BID) med henblik på at fremme 

blandt andet bymiljøet i kystturisme byerne.3 Det kræver en lovændring.  

 

Investeringerne i det danske turismeprodukt tilvejebringes primært af det of-

fentlige, hvad enten det drejer sig om offentlige toiletter på strandene, shel-

terpladser i skovene eller museer og andre kulturinstitutioner. Dertil kommer, 

at en række private fonde også spiller en rolle i at investere i kvalitetsløft.  

 

Der eksisterer forskellige former for mere eller mindre uforpligtende samar-

bejder i forbindelse med eksempelvis destinationsudvikling. Der er dog ikke-

overblik over de gode erfaringer. Der er behov for at se på nye samarbejds-

modeller, hvor private aktører, kommuner, andre offentlige aktører og fonde 

mv. samarbejder om at tilvejebringe finansiering, der kan skabe gode ram-

mer for turisterne.  

 

Eksempler på indsatser 

 Forpligtende samarbejde mellem offentlige og private parter på destinati-

onsniveau fx at kommunen forpligter sig til at rense stranden, private aktø-

rer til at gennemføre aktiviteter på stranden og turistbureauet eller visitor-

ganisationen til at informere om både faciliteter og aktiviteter. 

 

 Randers Kommune har finansieret en svømmehal, mens private aktører 

er gået ind og bygget tilbud om wellness og fitness i forlængelse heraf.  

 

 Varde Kommune har, som en del af den nye frikommuneordning, ansøgt 

om at udvikle Danmarks første BID. Målet er at sikre nye faciliteter, der le-

ver op til turisternes ønsker og skabe en mere attraktiv bymidte. Kommu-

nerne afventer fortsat på tilsagn på ansøgningen om BID.  

 

Hvad kan kommunerne gøre for at fremme offentlig/privat samarbejde 

om investeringer på turismeområdet – og hvilke muligheder er der for 

bedre samarbejder mellem offentlige og private aktører?   

 

 

  

                                                      
3 BID’s er et forpligtigende samarbejde mellem private aktører og på de private aktørers initiativ, men etablering af BID’s i Dan-

mark rummer også perspektiver for kommunerne og andre offentlige aktører og fonde ift. at sikre ejerskab til og samarbejde 
omkring samtlige investeringer i et område. Fire kommuner har ansøgt om at kunne tillade BID’s i deres byer via frikommune-
ordningen.  
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4.    Markedsføring og digitalisering 
 

Udfordringer 

– Kendskabet til danske destinationer og Danmark som turistdestination er 

stadig begrænset. 

– Den lokale markedsføringsindsats har mindre international effekt.4 

– Der er potentiale lokalt for digital markedsføring. 

– Turisterne er digitale og efterspørger ikke det fysiske værtskab og lokale 

turistbureau i samme grad som tidligere.5 

 

I KL’s interessentanalyse mener hovedparten af alle interessenter, at kom-

munerne ikke skal prioritere lokal markedsføring og drift af lokale turistbu-

reauer, men i stedet for udnytte de nye muligheder, der i dag findes inden for 

digital turistinformation til at udbrede kendskabet til danske produkttilbud.   

 

Turismen i Danmark er opbygget via kommunale og tværkommunale Desti-

nation Marketing Organisations (DMO’er), fx VisitSjælland. Organisationerne 

er drevet for kommunale penge, og oftest uden medfinansiering fra turister-

hvervene. DMO’ernes budgetter går bl.a. til den fysiske betjening af turister 

og borgere, udvikling og markedsføring.6 

 

Eksempler på indsatser 

 I 2013 sammenlagde Kalundborg og Slagelse kommuner turismeindsat-

sen ved oprettelsen af VisitVestsjælland A/S. Selskabets formål var (1) at 

forøge turismeforbruget og (2) skabe flere jobs. Selskabet overtog 4 fuld-

tids turistbureauer, og 12 medarbejdere, hvorfra 9 primært arbejdede med 

at servicere gæsterne til bureauerne. Bureauernes ekspeditionstal indike-

rede, at over halvdelen af de besøgende til bureauerne bestod af lokale 

borgere, og under 0.5 pct. af destinationens samlede antal turister, lagde 

vejen forbi et turistbureau. Omvendt repræsenterede bureauerne over 80 

pct. af selskabets årlige omkostninger. VisitVestsjælland lukkede alle tu-

ristbureauer. Det frigjorde over 4 millioner årligt kr. til væksttiltag, som 

markedsføring og destinationsudvikling. Ligeledes blev antallet af medar-

bejdere reduceret og rollerne ændret. En stor del af selskabets indsats i 

dag er markedsføring, udvikling og et vækstprogram, som hjælper desti-

nationens turismevirksomheder med forretningsudvikling. 

 

 En række kommuner i Syddanmark går sammen om Fomars-modellen, som er 

målrettet markedsføringskampagner på min. 500.000 kr. pr. marked, hvor mindst 

tre ansvarlige partnere fra det private og offentlige skal stå bag hver kampagne. 

 

 Statslige aktører har med den nye turismestruktur et øget fokus på at un-

derstøtte tværkommunale indsatser fx i regi af VisitDenmark, de tre nye 

turismeselskaber, men også Invest in Denmark, Eksportrådet m.fl. 

 

Hvordan får kommunerne mest muligt ud af deres investeringer og an-

vendte midler til markedsføring? 

                                                      
  

4 VisitDenmark – Turismens økonomiske betydning, 2014, 2015, 2016  
5 75 pct. af de europæiske turister booker deres rejse online. Det er iflg. VisitDenmarks analyseafdeling væsentlig flere end for 

blot for 10 år siden, hvor samme tal lå på 10 %. Til sammenligning bruger kommunerne stadig hvert år store dele af deres sam-
lede turismebudget på driftstilskud til turistbureauer.   

6 Ifølge KL’s Turismeundersøgelse fra 2009 brugte kommunerne 68 pct.af udgifterne på driftstilskud. KL opdaterer tallene i 

efteråret 2016. Kommunernes driftstilskud til turistbureauer må alt andet lige forventes at være mindre i dag. 
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5. Kulturen som en vækstdriver 
 

Udfordringer 

– Udvalget af kultur- og fritidsaktiviteter i Danmark scorer lavt i forhold til vo-

res nærmeste konkurrenter i Norden og Nordeuropa.7 

– Arbejdet med at styrke formidlingen over for turister indebærer ofte et di-

lemma for de danske kulturinstitutioner, der både skal levere et produkt af 

høj kvalitet til borgerne, varetage lovbestemte opgaver, løfte kommunale 

fokusområder og samtidig være i front, når det gælder formidling til et in-

ternationalt publikum.  

– Mange kommuner yder tilskud til kulturelle arrangementer, teaterforestil-

linger under åben himmel mv., men samarbejder i mindre grad målrettet 

med kulturinstitutionerne om vækstpotentialet i kulturturisterne.  

 

KL’s interessentanalyse viser, at særligt kulturinstitutionerne mener, at kom-

munerne bør se på flere muligheder for samarbejde med kulturinstitutioner i 

relation til turismeområdet. De fremhæver bl.a., at især turismevirksomhe-

derne har gavn af kultur- og musikbegivenheder, fordi de skaber omsætning 

på hoteller og restauranter og i de lokale butikker.  

 

Kulturturismen er i stor vækst internationalt, og ser man på besøgstallene på 

de danske museer, indikerer de, at kulturturismen er et forretningsområde, 

der rummer et væsentligt vækstpotentiale. I perioden 2010 til 2014 steg an-

tallet af besøgende med 20 pct. og de udenlandske gæster udgjorde i 2014 

26 pct. af de besøgende på de danske museer. Et forsigtigt estimat i en un-

dersøgelse af musikomsætningen i Danmark viser desuden, at musikturisme 

bidrog med 249 mio. kr. i omsætning i 2015.  

 

Eksempler på indsatser 

 I efteråret 2015 lancerede Kulturministeriet seks projekter under navnet 

CulturePlus, der skal bidrage til at markedsføre og synliggøre de danske 

kulturoplevelser over for turister i hele landet. Initiativet stammer fra den 

tidligere regerings vækstplan for dansk turisme fra 2014 og er møntet på 

at styrke samarbejdet mellem kulturinstitutioner og turismeaktører. 

 

 Festivaler, kulturbegivenheder og events er en industri i vækst og i mange 

tilfælde er kommunerne en væsentlig aktør, som initiativtager, samar-

bejdspartner og ofte også som sponsor. Ud over at bidrage med omsæt-

ning og trække turister til, så bidrager større kulturbegivenheder og events 

også med at sætte kommunerne på land- og verdenskortet. Eksempler er 

bl.a. Aarhus Kulturhovedstad 2017, Roskilde Festival, Made in Denmark, 

Odense Blomsterfestival og Copenhagen Pride og Fashion Week. 

 

 I et værksperspektiv kan kommuner og lokale kulturinstitutioner arbejde 

systematisk på at tiltrække gæster til lokale og stedbundne attraktioner. 

 

Hvilke mulige veje kan kommunerne gå i bestræbelserne på at bruge 

kulturen som vækstdriver og få nok ud af deres investeringer i kultur-

området i forhold til turisme?   

                                                      
7 Travelsat Competetive Index, 2014/2015 
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6. Erhvervs- og mødeturisme 
 

Udfordringer 

– Der mangler initiativer, der understøtter den enkelte kommunes arbejde 

med at videreudvikle erhvervs- og mødeturismen, herunder 

(sports)events. 

– Den enkelte kommune står typisk for en stor andel af arbejdet med at til-

trække arrangementer til, herunder finansieringen. 

– Der er stadig et uudnyttet potentiale i at få konferencedeltagerne til at 

blive fremtidige turister i landet. I dag får konferencedeltagere eksempel-

vis ikke målrettet information om øvrige fritidstilbud, mens de er til møder i 

Danmark. 

 

Erhvervs- og mødeturisme i Danmark har en stor økonomisk betydning for 

kommunerne blandt andet fordi, at møde- og konferencedeltagernes bidrag 

til turismeomsætningen gennem et døgnforbrug er højere end de andre tu-

rismeformers. VM i landevejscykling i København og omegn i 2011 skabte 

eksempelvis en turismeomsætning på 232 mio. kr., heraf 176 mio. kr. fra 

udenlandske turister. De afledte effekter af begivenheden svarede til 262 

fuldtidsstillinger og et offentligt provenu på 72 mio. kr.   

 

En potentialeanalyse udviklet af Herning Kommune og Region Midtjylland vi-

ser, at der er et særligt potentiale for at udvikle erhvervsturismen, hvis kom-

munerne går sammen og tager afsæt i lokale erhvervsmæssige styrkepositi-

oner, fx iværksætteri, livsstil samt IT og elektronik. Det samme gælder po-

tentialet med landets universiteter og virksomheder med fokus på forskning, 

som spiller en central rolle som værter for internationale videnskonferencer.  

  

Eksempler på indsatser 

 Siden 2011 har Herning og Aarhus Kommuner gennemført en større er-

hvervsturismesatsning, Business Relations+, med økonomisk støtte fra 

Region Midtjylland. Satsningen har betydet en prioritering af mange lokale 

ressourcer og skabt gode resultater. Gennem indsamling og systematise-

ring af viden og erfaringer fra satsninger som Business Relations+ kan 

kommunerne gå sammen om koncept- og produktudvikling af både busi-

ness og leisure arrangementer. 

 

 Københavns Kommune deltager i to alliancer ledet af Wonderful Copen-

hagen med fokus på tiltrækning af kongresser inden for Life Science og 

det grønne område. I alliancerne deltager bl.a. repræsentanter fra de fag-

lige miljøer, forskning, klynger og byen. IWA World Water Congress 2020 

er et eksempel på en kongres, der blev vundet til København i 2015, hvor 

hele den grønne alliance i fællesskab spillede ind og vandt buddet. Kom-

munerne kan etablere en tværkommunal task force med henblik på fx at 

sikre en tværgående prioritering af centrale konferencer og møder.  

                      

 I Greater Copenhagen arbejdes der målrettet med tiltrækning af kongres-

ser inden for vidensområdet med faglige studieture til kongresdeltagerne. 

 

Hvad kan kommunerne gøre for at fremme erhvervs- og mødeturismen 

i området og samtidig få mest muligt ud af den enkelte kommunes lo-

kale prioritering og investering?  

 



3.9 Orientering om henvendelse til statsministeren vedr. EMA



 

 

19. august 2016 

 

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) efter Brexit 

 

Kære Lars Løkke Rasmussen    

 

Som repræsentanter for en række organisationer med dybe interesser i life science området ønsker vi, 

at gøre dig og regeringen opmærksom på muligheden for – og vores opbakning til – at tiltrække Det 

Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, til Danmark. 

 

Storbritanniens forventeligt kommende udtræden af EU vil have meget betydelige konsekvenser, også 

for Danmark, og vi er naturligvis opmærksomme på, at den danske regering i denne situation i en lang 

periode vil stå med mange presserende spørgsmål og udfordringer. Nogle problemstillinger vil alle-

rede have manifesteret sig, andre vil komme med tiden - store som små.  

 

Vi vil alligevel tillade os at pege på en specifik sag, som vi mener, allerede nu bør have regeringens 

særlige fokus. Ved Storbritanniens udtræden af EU forventes EU-institutioner placeret i Storbritannien 

at skulle omplaceres, herunder Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, der varetager godken-

delse og overvågning af lægemidler i EU. EMA har overordnet fire opgaver, idet man: 1) Understøtter 

udviklingen af ny medicin, 2) Vurderer markedsføringstilladelsesansøgninger, 3) Overvåger lægemid-

delsikkerhed og 4) Udarbejder og udsender lægemiddelinformation til patienter og sundhedsperso-

nale.  

 

EMAs rolle for lægemiddelindustrien kan næsten ikke overdrives. Kombinationen af ca. 7.000 læge-

midler under udvikling i EU og et af EUs mest omfattende og komplicerede lovgivnings- og produkt-

godkendelsesområder – iblandet et imponerende globalt vækstpotentiale for lægemiddelindustrien – 

gør EMA til mere end en almindelig interessant institution. 

 

EMAs rolle er således helt central for life science lægemiddelindustrien, og en omplacering af EMA til 

Danmark ville dermed stemme godt overens med regeringens bestræbelser og igangsatte initiativer 

for at fastholde og udbygge Danmarks internationale styrkeposition indenfor life science.  

 

EMA vil kort og godt kunne udbygge Danmarks position som et life science cluster. Ud over de næ-

sten 900 faste internationale arbejdspladser og de mange løbende ekspertmøder i EMAs ca. 30 ud-

valg og arbejdsgrupper, vil institutionen kunne virke som en magnet for talenter, topforskere og entre-

prenører inden for biotek og anden life science.  

 

Den samfundsmæssige gevinst ved placeringen af EMA i Danmark er betydelig. Øgede investeringer 

og øget beskæftigelse vil følge af såvel EMAs direkte virke, som af den økonomiske vækst, der følger 

af at henved 900 familier skal installeres i Danmark.  

Statsminister 

Lars Løkke Rasmussen 

Christiansborg 

Prins Jørgens Gård 11 

1218 København K  
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Danmark kommer ikke til at stå alene med ønsket om placeringen af EMA. Andre lande har således 

allerede ifølge de internationale medier antydet, at de vil være interesseret heri. Uanset feltet vil det 

dog være vores vurdering, at Danmark ud fra alle objektive kriterier ville stå godt samlet set. 

 

På ovenstående baggrund ønsker vi at opfordre til, at den danske regering træffer beslutning om at 

afsøge mulighederne for, at Det Europæiske Lægemiddelagentur placeres i Danmark. Såfremt rege-

ringen skulle træffe beslutning herom, stiller vi os som organisationer med glæde til rådighed for arbej-

det hermed, idet det er vores vurdering, at et formaliseret og bredt samarbejde er en forudsætning for 

at lykkes med denne vigtige opgave.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
Andreas Rudkjøbing 

Formand, Lægeforeningen 

 

 
Rikke Løvig Simonsen 

Formand, Pharma Danmark 

 

 
Jens Klarskov 

Adm. Direktør, Dansk Erhverv 

 

 
Karsten Dybvad 

Adm. direktør, Dansk Industri 

 

 
 

Steen Christiansen 

Formand, KKR Hovedstaden 

 

 
Claus Lønborg 

CEO, Copenhagen Capacity 

 

 
Frank Jensen 

Overborgmester, Københavns Kommune 

 

 

 
Sophie Hæstorp Andersen 

Formand, Region Hovedstaden 

 
Ida Sofie Jensen 

Koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen 

 

 

Kontaktadresse: 

Lif, Lægemiddelindustriforeningen 

Lersø Parkallé 101 

2100 København Ø 

Tlf.: 3927 6060 
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