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2.1 Beslutningssag: Rammeaftale 2016 – Det specialiserede 
social- og undervisningsområde



) 

Rammeaftale 

Det specialiserede social og undervisningsområde  

Udviklingsstrategi - indhold
• Faglig udvikling 
• Behov for pladser/tilbud: Kapacitet 

og indhold 
• Tilbagemelding fra kommunerne : generelt billede:  

balance. 

Fokusområder  - forslag i 2016: 
• Central udmelding: mennesker med svær 

spiseforstyrrelse
• Kontanthjælpsreformens betydning for det 

specialiserede område og med særlig fokus på de unge
• Psykiatriområdet
• Kommunikationsområdet 
• Økonomi – effektiviseringsanalyser 

Styringsaftale - indhold
• Rammer for kapacitet og pris-

udvikling, takster
• Aftaler om opstart, nedlukning, 

underskudsdeling 
• I 2016: anbefaling til takstudvikling:  maks. pl. fokus 

på effektivisering) 
• KKR Sjælland følger udviklingen via en række 

yderligere økonomianalyser  (fokusområde) 

National Koordinationsstruktur  - hvad og 
hvordan 
Formål: faglig planlægning og koordination af mest specialiserede sociale 
indsats (i 2015: svært synshandicappede børn og unge – og 
senhjerneskadeområdet )- afrapporteres 1. marts 2016 

Tre-trins raket – med Socialstyrelsen ved styrepinden
• Dialog med kommunerne (KKR) om håndtering af små specialer 

(såkaldte centrale  temaer)  - kommunal  afrapportering 
• Evt. pålæg om fornyet behandling af temaet
• Evt. undtagelsesvist pålæg om drift af tilbud med specifikt speciale

Politisk proces 2015 
• Takstanbefaling og takstanalyse i KKR (21. april   2015) 
• Politikertemamøde (17. april 2015 ) 
• Rammeaftalen: Udviklingsstrategi og styringsaftale i KKR (17. 

juni 2015) 
• Regionsråd og kommunalbestyrelser godkender 

udviklingsstrategi og styringsaftale (senest 15.okt)



2.1 Beslutningssag: Rammeaftale 2016 – Det specialiserede 
social- og undervisningsområde



Resume:  

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge 

rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi 

og styringsaftale) på det specialiserede social- og undervisningsområde. 

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og 

fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel) 

Udviklingsstrategien og Styringsaftalen bygger på KKR Sjællands syv principper for 

samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 

kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.  

Udviklingsstrategien 

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov 

for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal således indgå et samlet 

skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud samt områder der skal arbejdes med i det 

pågældende år. 

Balance mellem udbud og efterspørgsel 

Det generelle billede ift kommunernes tilbagemeldinger er at der på kapacitetssiden i det store 

hele opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og kommunerne oplever sammenhæng 

mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper som man bør være 

opmærksom på.   

Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgsområdet pga 

forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover 

misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker 

omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed 

og misbrug implikationer ift psykiatriområdet.  

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. 

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- & lands-

delsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og 

indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier. Der er i 2016 seks landsdækkende 

tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med sikrede afdelinger.  

Gennemgående oplyser landets kommunerne, at de oplever sammenhæng mellem 

kommunernes behov for de lands- og landsdelsdækkende tilbud og tilbuddenes udbud af 

pladser, ydelser m.v. Som det fremgår af opgørelserne af belægningen på de sikrede 

afdelinger i bilag 10 til rammeaftalen er der fortsat udfordringer med at nå den forudsatte 

belægningsprocent på alle tilbud. Udviklingen vil derfor blive fulgt løbende og kan indgå i 

dialogen med den enkelte driftsherre samt i den tværgående dialog på tværs af de fem 

rammeaftaleområder. 

Fokusområder 



Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder 

med i det pågældende år.   

Den 17. april 2015 var udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og region 

Sjælland samlet til et temamøde, hvor oplæg til fokusområder for 2016 blev drøftet. 

Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.  

Udover den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede  1/11-2015 som man ville 

skulle arbejde med i 2016, blev der foreslået 4 andre fokusområder som der var opbakning til. 

Fokusområderne for 2016 er:  

1) Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse  

2) Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de 

unge (15-25 år)  

3) Psykiatriområdet  

4) Kommunikationsområdet  

5) Økonomi: Effektiviseringsanalyser 

 

Kommunikationsområdet og økonomi er to nye fokusområder.  

Ift. kommunikationsområdet vil der i 2016 være fokus på at udvikle en fælles strategi for 

kommunikationsområdet, som både tager sigte på at drive området efter lavest effektive 

omkostninger, og samtidig sikrer områdets økonomiske og faglige bæredygtighed. Dette 

inkluderer bl.a. en analyse af områdets ydelses-og prisstruktur  ift. øget gennemsigtighed og 

kortlægning af fordele og ulemper ved abonnementsaftaler. 

Ift fokusområdet om økonomi arbejdes med fælles effektiviseringsværktøjer som går på tværs 

af de 17 kommuner i region Sjælland som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med 

rammeaftale 2017 bl.a med benchmarkanalyse af handicapområdet, analyse af visitation, 

belægningsprocent, udbud/markedsmodning og takster som effektiviseringsinstrument 

Udviklingsstrategien for 2016 er udarbejdet på baggrund af de 17 kommuners 

tilbagemeldinger om forventede ændringer i udbud og efterspørgsel og netværksgruppernes 

tilbagemelding indenfor de enkelte delområder samt de nævnte drøftelser om fokusområderne. 

Styringsaftalen 

Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 

17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for 

kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for 

omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som 

en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces. 

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:  

• Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen  

• Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen  

• Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud  

• Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser  

• Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og 

lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi  

• Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud  



• Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og 

fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige 

kommuner.  

På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner 

omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig 

administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. 

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning april 2015 om: 

• at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- 

og lønudviklingen og med fokus på effektivitet, og  

• tiltrådte forslag til analyse og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med 

rammeaftale 2017, og  

• opfordrede kommuner og region til at levere data til brug for analyser og fremtidig styring af 

områderne.  

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere 

kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.  

Børnehus  

Jf. Rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med styringsaftalen 

drøfte Børnehus. Børnehus Sjælland blev oprettet 1/10-2013 som en del af overgrebspakken 

og drives af Næstved kommune som skønner at der i 2015 vil være ca. 180 sager.  

KKR besluttede i december 2012 at indstille til Socialministeriet, at det regionale Børnehus for 

region Sjælland skulle ligge i Næstved. Beslutningen indeholdt ikke en satellit. Politiet for Midt- 

og Vestsjælland havde inden beslutningen tilkendegivet, at de ønskede, såfremt Børnehuset 

blev placeret i Næstved, at der blev etableret en satellit i Roskilde. Et ønske, som Midt- og 

Vestsjællands Politi siden har genfremført.  

KKR drøftede spørgsmålet om satellit på baggrund af fornyet henvendelse fra Midt- og 

vestsjællands politi på møde i oktober  2013. Beslutningen var at KKR Sjælland tiltrådte 

indstillingen, idet man tog orienteringen til efterretning og besluttede at se tiden an i forhold til 

beslutning om evt. satellit. KKR Sjællands formand meddelte dette til midt- og vestsjællands 

polit  i et brev af 26. marts 2014. I brevet henvises til, at det med drøftelsen af Styringsaftalen 

for 2016 i sommeren 2015 vil være ”naturligt at gøre status for aktiviteterne i Børnehuset”.  

Næstved Kommune har i vedlagte baggrundsnotat i bilag 11 til rammeaftalen forsøgt at belyse 

de punkter, der indledningsvis kan være afgørende for overvejelserne om at beslutte en 

satellit. Sammenfattende kan det siges, at en satellit naturligvis vil reducere transporttiden for 

borgere og medarbejdere fra de omkringliggende kommuner, samt naturligvis ikke mindst 

medarbejdere fra Midt- og Vestsjællands politi. Det vil til gengæld være vanskeligere at 

opretholde et stærkt fagligt miljø.  

Udgifterne til såvel etablering som drift af en satellit skal alene afholdes af de 17 kommuner 

fordelt efter antallet af 0-17-årige. Næstved Kommune anslår forsigtigt etableringsudgifterne 

til minimum 1,5 mio. kr. og den forventede udvidelse af driftsudgiften til 1 mio. kr. om året.  



Notatet er sendt til midt- og Vestsjællands politi med anmodning om bemærkninger med 

udgangen af maj måned.  

Sagen har været drøftet i styregruppen for rammeaftale.  Styregruppen lagde generelt vægt 

på sikringen af et højt fagligt niveau  og miljø , og pointerede at der altid vil være transport i 

fht,. højst specialiserede institutioner. Det blev på mødet oplyst, at der er en 

erfaringsopsamling fra Socialstyrelsen på vej, men denne forventes ikke specifikt at berøre 

spørgsmålet om satellit. 

Socialtilsyn 

Jf. Rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med styringsaftalen 

drøfte Socialtilsyn 

Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsynet skal udarbejde en 

årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariaterne for rammeaftalen og 

socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår rapporten vedrører. Rapportens 

konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det 

almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og 

regionsrådet. Det betyder, at rapporten vedrørende 2014 i praksis først drøftes i KKR som 

separat sag i efteråret  2015 og at eventuelle udviklingstemaer først kan indgå i 

udviklingsstrategien for 2017. 

National koordinationsstruktur og Socialstyrelsens centrale udmeldinger 

Lov om ændring af lov om socialservice som er vedtaget 1/7-2014 rummer en national 

koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen overvåger specialiserede og komplekse 

målgrupper, melder temaer ud som kommunerne skal forholde sig til og kan pålægge 

kommunerne oprettelse og drift af tilbud.  

Socialstyrelsen har  pr. 1/11-2014 udsendt to centrale udmeldinger for hhv børn og unge med 

alvorligt synshandicap og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade som kommunerne skal 

forholde sig til og som indgår i den eksisterende rammeaftaleorganisering. Deadline for 

behandling er 1/3-2016, fremadrettet behandles det administrativt og politisk som en del af 

rammeaftalens  rammeaftalen i oktober. Der er igangsat en proces for at kunne svare på om 

der er tilfredsstillende udbud indenfor de to områder i regionen og rammeaftalesekretariatet 

varetager indsamlingen af data fra kommunerne og afrapporterer til Socialstyrelsen 1/3-2016.  

I forbindelse med de centrale udmeldinger har styregruppen for rammeaftale Sjælland afholdt 

to workshops om forpligtende samarbejde på hhv. synsområdet og hjerneskadeområdet. På de 

to workshops drøftede udbydere og bestillere på synsområdet og hjerneskadeområdet tilbud, 

behov og muligheder for samarbejde indenfor de forskellige målgrupper jf. Socialstyrelsens 

centrale udmeldinger 

Ny takstbekendtgørelse 

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen 

og takstaftalen og som tager højde for de ændrede regler om overførsel af over/underskud. 

Den væsentligste ændring i bekendtgørelsen er at underskud op til 5% ikke længere kan 

overføres. De hidtidige principper i styringsaftalen fastholdes: Mindst mulig administration, 

færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser 



Beregningen af takster i 2016 baseres på KLs nye P/L skøn i relation til resultatet ved OK 2015 
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Baggrundsnotat til KKRs drøftelse af Børnehus Sjælland i forbindelse med 

Rammeaftalen for 2016 

 

Antal sager 

Børnehus Sjælland blev oprettet den 1. oktober 2013 som en del af Overgrebspakken.  

 

I 2014 har der været i alt 147 egentlige børnehussager og 97 konsultative sager, der har 

fordelt sig således:  

 

2014 
Børnehussager Konsultative sager 

Befolkning 

pr. 1.1.2014 

Børnehussager 

pr. 1000 

Stevns 0 4 4.352 0,00 

Sorø 1 1 6.457 0,15 

Greve 4 6 10.950 0,37 

Solrød 2 2 5.137 0,39 

Holbæk 10 5 15.288 0,65 

Lolland 5 6 7.536 0,66 

Ringsted 5 6 7.487 0,67 

Lejre 5 7 6.339 0,79 

Slagelse 14 3 15.602 0,90 

Næstved 16 6 17.094 0,94 

Køge 13 4 13.300 0,98 

Guldborgsund 11 8 11.039 1,00 

Vordingborg 9 15 8.829 1,02 

Roskilde 22 11 18.300 1,20 

Odsherred 7 2 5.698 1,23 

Kalundborg 13 3 10.008 1,30 

Faxe 10 8 7.447 1,34 

Region Sjælland 147 97 170.863 0,87 

 

Det viser en meget stor variation kommunerne imellem. 

 

Det aktuelle antal sager i starten af 2015 tyder på, at 2015 vil ende med 175-180 egentlige 

børnehussager.  

 



 

Der er ingen grund til at antage, at stigningen i antallet sager er et udtryk for, at der sker flere 

overgreb mod børn. Der er snarere tale om, at en andel af de sager, der i henhold til loven 

skal være børnehussager, ikke har været det.  

 

Børnehus Sjælland kan følge tydeligt med i, om alle sager, der involverer børn op til og med 

12 år også bliver forelagt Børnehuset, da disse børn videoafhøres. Der er imidlertid fortsat 

usikkerhed på, om alle børnehussager, der involverer ældre børn, også har nået det niveau, 

som loven tilsigter.  

 

Justitsministeriets Strafferetsudvalg har i en ny betænkning anbefalet, at også børn på 13 og 

14 år videoafhøres i sager om vold og seksuelle krænkelser. Det kan føre til flere sager og vil 

uvægerligt føre til flere videoafhøringer.  

 

Som det fremgår, er antallet af børnehussager i region Sjælland 0,87 per 1000 børn. De andre 

regioner fordeler sig således: 

 Syd  1,37 

 Nord  1,09 

 Hovedstaden 0,79 

 Midt  0,68 

I den tidligere opgørelse lå region Sjælland markant lavere end de andre regioner. Det er ikke 

længere tilfældet. 

 

 

Børnehuset budget 

Næstved Kommune skrev i notat til drøftelse i forbindelse med Rammeaftale 2015:  

 

Således vil drøftelser til budget 2015 bland andet inddrage følgende:  

 Tilpasning af bemandingen for de forskellige faggrupper i henhold til erfaringer fra 

Såvel Børnehus Sjælland som andre børnehuse med opgavernes varetagelse  

 Det må overvejes om taksten for 2015 skal beregnes med en lavere belægning.  

 Tilpasning af udgifter til afholdelse af temadage og andre netværksaktiviteter  

 

Da Børnehusene blev oprettet og bestykket, var det med meget lille viden om, hvor 

arbejdstung sagsbehandlingen ville blive. Der var ikke forudgående erfaringer og metoderne 

var endnu ikke fastlagte. Alle børnehuse har derfor måttet justere deres bemanding. For 

Børnehus Sjællands vedkommende betød det, at bemanding blev udvidet med et halv årsværk 

psykolog, således at der i dag er én leder, én sekretær, to socialrådgiver og halvanden 

psykolog.  

 

Da der ikke i 2014 så ud til at være det budgetterede antal sager på 200, ændrede Næstved 

Kommune budgetgrundlaget til 150 sager for 2015, hvilket første til en betydeligt højere takst 

per sag i 2015 end i 2014. (Det forholder sig således, at udgiften til Børnehus Sjælland 

fordeles til kommuner med 60 af budgettet som en fast udgift i forhold til andelen af de 0-17 

årige i kommunen, mes de 40 % dækkes af et bidrag per sag).  

 

Det er umiddelbart Næstved Kommunes opfattelse, at den nuværende bemanding af 

socialrådgivere og psykologer per sag er passende.  

 



 

 

Fysiske rammer 

Børnehusets fysiske rammer er i mindre omfang løbende blevet tilpasset de erfaringer, der er 

gjort i Børnehuset.  

Belastningen er meget varierende. Ikke mindst på grund af, at Midt- og Vestsjællands politi 

forsøger at samle alle afhøringer på én ugentlig dag for at mindske den samlede transporttid 

for de involverede parter.  

Det betyder, at ventefaciliteterne i huset denne dag sommetider er utilstrækkelige, mens der 

andre dag er rigeligt med plads. Der har således det sidste halve år været gennemsnitligt 12 

dage uden videoafhøringer om måneden. Det mindste antal dage uden videoafhøringer har 

været 10 dag om måneden.  

 

Børnehus Sjælland er ved at etablere videokonferencefaciliteter, således der kan spares 

transporttid til de møder, hvor der ikke er krav om personligt fremmøde. 

 

 

Regional og national koordinering 

KKRs netværk for Børne- og Familiechefer har drøftet, hvordan kommunernes perspektiv 

sikres i de løbende drøftelser af driften i Børnehus Sjælland. Næstved Kommune har ønsket, at 

andre kommuner ville varetage dette, hvilket har resulteret i, at en kommune fra hver 

politikreds (Greve og Guldborgsund) deltager løbende i møder med politi, sundhedsvæsen og 

Børnehusets ledelse.  

 

Socialstyrelsen har indtil videre haft en koordinerende rolle på metoder mellem de fem 

børnehuse. Men der er ikke tænkt et nationalt koordinerende organ, der skal sikre et ensartet 

og sammenligneligt niveau mellem de fem børnehuse. Næstved Kommune har derfor taget 

kontakt til de fire øvrige driftskommuner (København, Århus, Ålborg og Odense) for at høre, 

om de ville være med til at sikre en national koordinering. Det er der kommet positive 

tilbagemeldinger på.  

 

 

  



 

Overvejelser om satellit 

Midt- og Vestsjællands politi har fra starten gjort opmærksom på, at de ønsker en satellit i 

Roskilde. KKR valgte med sin beslutning om at placere børnehuset i Næstved at se bort fra 

dette ønske i første omgang. KKR har besluttet at drøfte det igen med drøftelsen af 

rammeaftalen for 2016.  

 

Til baggrund for denne drøftelse kan følgende være relevant information: 

 

 Socialstyrelsen har på baggrund af fordelingen af sager i 2014 konkluderest, at 

afstanden til børnehuset ikke ser ud til at have en stor betydning for, hvor mange 

børnehussager den enkelte kommuner har.1  

 

 Fordelingen mellem de to politikredse i 2014 har været 55 % af sagerne fra Midt- og 

Vestsjælland og 45 % fra Sydsjælland og Lolland/Falster.2 

 

 Næstved ligger i kørselafstand med bil ca. midt i regionen, men ikke i transporttid med 

offentlige transportmidler.3 

 

 Ny lovgivning vil øge anvendelsen af videoafhøringsfaciliteterne.  

 

 Etableringsudgifterne anslås til at udgøre 1,5 til 2,0 mio.kr. En satellit skal have samme 

faciliteter som hovedhuset. 

 

 Driftsudgifterne anslås til at stige med over 1 mio. kr. om året.  

 

Der kan ikke forventes flere statslige midler til hverken etablering eller drift. 

 

Der er satellit i region Syd, Midt og Hovedstaden. Disse tre Børnehuse har valgt noget 

forskellige løsninger. Henholdsvis en løsning, hvor personalet transporterer sig fra hovedhuset 

til satellitten og en løsning, hvor der er selvstændig bemanding på satellitten.  

Det er region Syd, der har valgt at have fast bemanding af satellitten. Det skal i den 

sammenhæng bemærkes, at Børnehus Syd i 2014 havde 349 sager. Altså næste 2,4 gange så 

mange sager som Børnehus Sjælland. 

 

Det er afgørende for et eventuelt valg af model i region Sjælland, at det faglige miljø, der er 

forudsætningen for Børnehusenes rådgivning, kan opretholdes.  

 

                                           
1 Socialstyrelsen nyhedsbrev. Forår 2015.  
2 Med de store udsving i antal sager per kommuner, er det usikkert, om denne fordeling vil 

være typisk. 
3 Børnehuset har ikke oplevet, at børn, forældre eller andre transporterer sig til Børnehuset 

med offentlige transportmidler.  
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Notat vedrørende Børnehuset Sjælland, Satellithus i Roskilde 

 

 

 
I Midt- og Vestsjællands Politi er alle overgrebssager (seksuelle/vold) mod børn og unge forankret i 

Den Centrale Efterforskningsenhed, afdelingen for Personfarlig kriminalitet. 

Stigende behov 

Efter indførelsen af Overgrebspakken i 2013 har antallet af anmeldelser om sædelighedssager været 

stigende. I 2014 blev der i Midt- og Vestsjællands Politi afholdt 132 videoafhøringer, der var fordelt 

over kredsens kommuner på følgende måde: 

Kalundborg: 17; Holbæk: 13; Lejre: 6; Ringsted: 7; Odsherred: 8; Roskilde: 26; Greve: 6; Solrød: 

8; Stevns: 2; Køge: 28; Andre kommuner: 11. 

 

I år, 2015, er der indtil dags dato afholdt 36 videoafhøringer, der er fordelt på følgende måde ud 

over kredsens kommuner: 

Kalundborg: 9; Holbæk: 10; Lejre: 1; Ringsted: 3; Odsherred: 1; Roskilde: 4; Greve: 0; Solrød: 3; 

Stevns: 0; Køge: 5; Andre kommuner: 2. 

 

Det fremgår af tallene fra ’Baggrundsnotat til KKRs drøftelse af Børnehuset Sjælland i forbindelse 

med Rammeaftalen for 2016’, at der i alt har været 147 børnehussager og 97 konsultative sager i 

2014 i hele regionen. Forskellen i tallene for videoafhøringer og for børnehussager og konsultative 

sager er grundet i, at det ikke er alle videoafhøringer, der når at blive en børnehussag, da det er op 

til den respektive kommune at vurdere, om sagen skal være en § 50-sag eller ej. Hvis sagen ikke 

vurderes til at være en § 50-sag, så vil sagen alene være en politisag, og selvom der er foretaget 

videoafhøring, vil sagen ikke fremgå på oversigten over børnehussager. Konsultative sager er sager, 

hvor det endnu ikke er afgjort, hvorvidt der skal foretages en videoafhøring. De konsultative sager 

foregår også i Børnehuset, og dermed vil flere af disse altså skulle lægges til børnehussagerne, da de 

i høj grad også trækker på Børnehusets ressourcer. 

På denne baggrund må man konkludere, at antallet af videoafhøringer overstiger antallet af 

børnehussager. Rent faktisk gør det sig gældende for Midt- og Vestsjællands Politi, at der har været 

81 børnehussager men altså 132 videoafhøringer i 2014. Det vil altså sige, at der er 51 flere 

videoafhøringer end børnehussager, eller i gennemsnit en videoafhøring mere om ugen, end de 

opgivne sager der går videre og bliver børnehussager. Alle de nævnte tal viser altså, at der må 

vurderes at være et større ressourcepres på Børnehuset, end det kan læses ud af de hidtil opgivne tal. 

Man kan dertil lægge, at Justitsministeriets Strafferetsudvalg, som også nævnt i tidligere nævnte 

baggrundsnotat, i en ny betænkning har anbefalet, at også børn på 13 og 14 år videoafhøres i sager 

om vold og seksuelle krænkelse. Dermed vil antallet af sager stige og selvfølgelig også antallet af 

videoafhøringer. 
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Nærhedsprincippet 

Det foregår oftest sådan, at der er planlagt flere afhøringer på samme dag. Det kan til tider være en 

udfordring, da det fremgår af Rigsadvokatens meddelelse, at det skal tilstræbes, at en videoafhøring 

afholdes inden for 7 dage efter anmeldelsen til politiet. Dette er ikke altid muligt, da der er en hel 

del interessenter, der skal deltage ved afhøringerne.  

Det er vurderingen fra Midt- og Vestsjællands Politi, at der ville være en ligelig fordeling af 

afhøringer mellem det nuværende Børnehus Sjælland i Næstved og en eventuel satellit i Roskilde. 

Faktisk var der i 2014, som allerede nævnt, 81 børnehussager i Midt- og Vestsjællands Politis 

kommuner, mens der var 66 i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politis kommuner. Der er altså en 

lille overvægt til, at de fleste afhøringer faktisk er placeret i Midt- og Vestsjællands Politikreds. 

Hvis vi hertil lægger, at det af ’Notat om National Model for Børnehuse i Danmark’ fremgår, at der 

bør lægges vægt på at tilgodese og balancere følgende tre principper: 

 Nærhedsprincip 

 Én-indgang princip 

 Koordineret ekspert-princip 

Her ses det, at nærhedsprincippet især fokuserer på, at det ’…ud fra et børneperspektiv er vigtigt, at 

børnene og deres familier har så kort en geografisk afstand (og dermed transporttid) som muligt til 

de af Børnehusets ydelser, der kræver mere end ét besøg som fx overgrebsfokuseret behandling. 

Med afsæt i dette princip er det vurderingen, at en model, der baserer sig på ét Børnehus pr. 

region, stadig vil resultere i forholdsvis lang transport tid for mange børn/familier…’. 

For at give det bedst mulige grundlag at vurdere nærhedsprincippet ud fra er rejsetiderne fra begge 

politikredses yderpunkter indhentet fra Rejseplanen.dk. Børnehuset er i dag placeret på Troensevej 

10, 4700 Næstved. Tiderne er vurderet ud fra, at afhøringen teoretisk set vil finde sted kl. 10.00 på 

den gældende location. De valgte ankomsttider giver børnene mulighed for at være fremme lidt før 

afhøringen er planlagt at finde sted, så de bedst mulige omstændigheder er til stede for børnene. De 

efterfølgende ankomsttider er derfor sorteret fra, hvis der er mindre end 10 minutter til afhøringen 

er planlagt at finde sted, eller hvis rejsetiden er endnu længere end den anførte rejsetid, da det ikke 

anses at være forholdsmæssigt acceptabelt for et barn i den pågældende situation. 

Ud fra nedenstående skema kan man se, at den længste rejsetid fra Midt- og Vestsjællands Politi til 

Troensevej 10 i Næstved er fra Sjællands Odde, hvor det tager hele 3 timer og 32 minutter at 

komme frem. Den længste rejsetid fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til Troensevej 10 i 

Næstved er derimod 2 timer og 7 minutter. Det tager altså næsten halvanden time mere at komme 

med offentlig transport fra den yderligste station i Midt- og Vestsjælland, end det gør fra den 

yderligste station i Sydsjælland og Lolland-Falster. Og tallene er endvidere kun i det tilfælde, at det 

pågældende barn først har transporteret sig fra sin bopæl til en af de nævnte stationer – der vil altså 

være yderligere rejsetid, end den her påviste. 
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Afgang fra Afgangstid Ankomst til Ankomsttid Samlet rejsetid 

Nakskov St. 7:18 Troensevej 10 9:22 2 t. 04 m. 

Rødby Færge St. 7:11 Troensevej 10 8:52 1 t. 41 m. 

Gedser Færge 7:21 Troensevej 10 9:22 2 t. 01 m. 

Magleby 7:15 Troensevej 10 9:22 2 t. 07 m. 

Nykøbing Sj. St. 6:13 Troensevej 10 9:37 3 t. 24 m. 

Kalundborg St. 7:07 Troensevej 10 9:22 2 t. 15 m. 

Sjællands Odde 5:35 Troensevej 10 9:07 3 t. 32 m. 

Nykøbing Sj. St. 8:13 Roskilde St. 9:47 1 t. 34 m. 

Kalundborg St. 7:58 Roskilde St. 9:01 1 t. 03 m. 

Sjællands Odde 7:18 Roskilde St. 9:47 2 t. 29 m. 

 

Det ses ikke at være hensigtsmæssigt, at et barn inden en afhøring om overgreb af så voldsom 

karakter skal have transporttid på mere end 3 timer med flere skift undervejs. Barnet skulle gerne 

være frisk og kunne fortælle fyldestgørende om det overgreb, som barnet har været udsat for. 

Afsluttende bemærkninger 

Midt- og Vestsjællands Politi vurderer ud fra nærværende notat, at muligheden for oprettelse af en 

satellit i Roskilde, der er tilknyttet Børnehuset Sjælland, bør overvejes på det kraftigste. Antallet af 

sager vil givetvis stige den kommende tid, og der vil komme et yderligere pres på personalet i det 

nuværende børnehus. Der er endvidere i øjeblikket flere sager placeret i Midt- og Vestsjællands 

Politikreds end i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds. Dette bliver først rigtig 

uhensigtsmæssigt, når man ser på, hvor lang rejsetid der er fra yderkanten af Midt- og Vestsjællands 

Politikreds til Børnehuset Sjælland i Næstved sammenlignet med tiderne fra yderkanten af 

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds. 

Med disse argumenter vil Midt- og Vestsjællands Politi gerne understrege, at vi mener, at der skal 

tages et større hensyn til argumenterne om barnets tarv end til de økonomiske argumenter imod 

oprettelse af en satellit i Roskilde.  



2.2 Beslutningssag: Modeller for fælles vagtcentral 
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Fremtidens Region Sjælland
Dette dokument er et supplement til den Regionale Vækst og 
Udviklingsstrategi, der omhandler Fremtidens Region Sjælland. 

Dokumentet afspejler de fælles synspunkter og interesser, som 
kommuner og region vil samarbejde om for at hæve 
uddannelsesniveauet i Region Sjællands geografi. 

Fokus for arbejdet er igangsættelse af tiltag, som har for øje, at 
udbuddet af uddannelser i regionen skal matche efterspørgslen på 
arbejdskraft på det regionale arbejdsmarked. 

Papiret indeholder en række forslag til tiltag, inden for 4 af 
målsætningerne i Kompetenceparat 2020:

1. Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende 
uddannelse

2. Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer
3. Der skal være fokus på nye læringsformer
4. Uddannelser på Sjælland skal styres fra Sjælland

Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende 
uddannelse
Uddannelse er en af de væsentligste parametre i forhold til at sikre alle 
lige muligheder og indflydelse på eget liv. Det er derfor en klar prioritet 
at arbejde for at skabe de rammer og muligheder, som kan bringe unge 
fra ikke uddannelsesvante hjem først ind på og dernæst igennem en 
kompetencegivende uddannelse.  Her er praksisnærhed i et 
uddannelsesforløb og lokalt tilgængeligt uddannelsesudbud af 
afgørende betydning. Parterne vil derfor arbejde for:

 At sikre uddannelsesdækning i hele regionens geografi. 
 At der også skal være tilbud i yderområderne, så de 

uddannelsespolitiske målsætninger kan realiseres.

Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer
En kompetent og uddannet arbejdsstyrke understøtter væksten og 
fastholder beskæftigelsen. Uddannelsesudbud, der er relevante for 
virksomhedernes behov for arbejdskraft, såvel offentlige som private og 
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som kvalitetsmæssigt er stærke, ønskes styrket. Derfor er et koordineret uddannelsesudbud, 
som sikrer uddannelsesdækning til alle borgere og virksomheder, en klar prioritet i regionens 
og kommunernes arbejde. Parterne vil derfor arbejde for:

 At samarbejde med erhvervsskolerne om udbudsdækningen af erhvervsuddannelser 
efter erhvervsuddannelsesreformen i 2017. Der arbejdes for en helhedsorienteret plan 
for regionen og et udbud, der i videst muligt omfang er tilpasset det lokale og 
regionale erhvervsliv. 

 At erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 også bliver placeret på eksisterende 
uddannelseslokationer i yderområderne. Fokus vil være på at få placeret de 
grundforløb lokalt, der bedst understøtter det lokale erhvervsliv.

Der skal være fokus på nye læringsformer
Hvis flere skal gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal der ses på nye 
muligheder og nye veje til at nå målet. Udgangspunktet skal være uddannelsesformer, som 
appellerer til den eksisterende kulturbaggrund i regionen og samtidig formår at bygge bro 
mellem uddannelse og arbejdsmarked. Parterne vil derfor arbejde for:

 At arbejde sammen om nye uddannelsesformer. Institutionssamarbejder kan sikre 
uddannelse til borgerne i yderområderne.

 At forlagt undervisning fra uddannelsesinstitutioner med høj kvalitet og gode 
lærerkræfter er en mulighed for at opretholde udbud i yderområder.

 At samle op på de erfaringer, der gøres i yderområderne med alternative 
uddannelsestilbud som Study Labs og Global Classroom, og indarbejde dem i det 
fremadrettede arbejde. 

Uddannelser på Sjælland skal styres fra Sjælland
Region Sjælland og kommunerne ønsker at være aktive medspillere i forhold at styrke 
regionens uddannelsesniveau og uddannelsesprofil. Det skal gøres i et fællesskab med 
uddannelsesinstitutionerne placeret i Region Sjælland. I kommunernes og regionens optik er 
uddannelse til regionens unge en opgave, vi er fælles med uddannelsesinstitutionerne om at 
løfte. Region og kommuner vil understøtte behovet for kvalificeret arbejdskraft ved at 
samarbejde om at dække behovene. Det kan være på kendte og nye måder. Parterne vil derfor 
arbejde for:

 At kommunerne og Region Sjælland styrker arbejdet med uddannelsesudvikling i regi 
af Vækstforum Sjælland og Kommune Kontakt Udvalget. 

 At samarbejde om analyser, der afdækker behovet for konkrete uddannelser i 
regionen, som uddannelsesinstitutionerne har udbudsgodkendelser til, men som ikke 
bliver udbudt i praksis. 

 At arbejde proaktivt for, at lukning af uddannelsesudbud kun sker, såfremt et andet 
uddannelsesudbud er et bedre tilbud til borgere og virksomheder.

Øvrige tiltag, der styrker den regionale uddannelsesudvikling
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Der skal findes fælles løsninger på de barrierer, der er for at opretholde uddannelser i 
yderområder. Akkrediteringsanvendelsen, dimensionering og transporttider er nogle af 
udfordringerne. Parterne vil derfor arbejde for:

 At der skal være lempeligere regler for uddannelsesinstitutionerne, hvis de placerer 
udbud i yderområder, således at akkrediteringen kan gives til hovedskolen, som med 
samme akkreditering må udbyde forlagte udbud.

 At taksameterordningen justeres, så den tilgodeser udbud placeret decentralt og tager 
hensyn til sociale parametre.

 At transporten til uddannelsesinstitutionerne understøttes, så den er mest optimal.
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Beredskabsdokument ved lukningstruede uddannelsesudbud
Formålet med dette beredskabsdokument er, at Region Sjælland og 
kommuner i KKR Sjælland, kaldet parterne, i samarbejde vil sikre, at 
der er erhvervskompetencegivende uddannelsestilbud i alle dele af 
Region Sjællands geografier. 

De studieforberedende uddannelser og grundforløb 1 på 
erhvervsuddannelserne forventes fremadrettet at være repræsenteret i 
alle områder af regionen, mens de specialiserede 
erhvervskompetencegivende uddannelser, forventes at ligge placeret i 
enkelte geografier i regionen.

Beredskabet træder i kraft i tilfælde af, at der i geografien er 
lukningstruede uddannelsesudbud inden for de 
erhvervskompetencegivende uddannelsesinstitutioner. 
Beredskabsdokumentet beskriver de tiltag region og kommuner i 
fællesskab vil igangsætte for at sikre regionale 
uddannelsesinstitutionernes virke og beståen.

Forebyggende tiltag
 Parterne vil i fællesskab iværksætte løbende dialogmøder med 

uddannelsesinstitutionerne, der skal sikre interessevaretagelse 
ift. udbudsstruktur og efterspørgsel af arbejdskraft på 
arbejdsmarkedet. 

 Parterne vil løbende orientere hinanden i KKR, om arbejdet i 
uddannelsesinstitutionernes bestyrelserne på de 
erhvervskompetencegivende uddannelser. Det skal sikre, at der 
ud fra principperne om rettidig omhu, kan iværksættes tiltag, 
som styrker uddannelsesinstitutionernes virke og beståen i hele 
geografien.

 Parterne vil aktivt bruge de tildelte bestyrelsesposter i 
uddannelsesinstitutioners bestyrelser. Parterne vil klæde 
bestyrelsesmedlemmerne på ift. at sikre den regionale og 
kommunale dagsorden, der skal sikre uddannelsesudvikling på 
den enkelt institution. I uddannelsesbestyrelserne vil 
medlemmerne påvirke og forme de eksisterende 
uddannelsesudbud, så de er bæredygtige og kan efterleve 
kvalitetsmæssige og efterspørgselsdrevne behov, der sikrer 
deres eksistens og udvikling. 

Understøttende tiltag
 Parterne skal forud for omstrukturering på de 

erhvervskompetencegivende uddannelser have forelagt de 
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forudgående drøftelser af, hvorfor der er behov for ændringer. På den baggrund vil 
parterne i fællesskab tage stilling til, hvilken udvikling der er hensigtsmæssig for at 
kunne opretholde et relevant uddannelsestilbud i geografien. Såfremt strukturen skal 
ændres, skal det ske på baggrund af klart dokumenterede kvalitetsløft i det øvrige 
uddannelsesudbud.

 Eventuelle ændringer skal tage højde for virksomhedernes efterspørgsel på 
arbejdskraft. Parterne vil i fællesskab inddrage det lokale erhvervsliv i en afdækning 
af efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft.

 Parterne vil arbejde for og understøtte, at eksisterende uddannelsesudbud KAN 
erstattes af alternative uddannelsesudbud, så som study-lab, såfremt en 
omstrukturering ikke kan undgås.

 Kollektiv trafik bringes i spil for at understøtte den bedst mulige adgang til 
uddannelsesudbuddets lokalitet. Dette såfremt den eksisterende kollektive trafik 
hæmmer adgangen til udbuddet. Eksempelvis kan der arbejdes for fremme af 
uddannelsesruter.
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Udkast baseret på kommenterer fra K17 2. juni 2015

Sjælland baner vejen frem
Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland 
udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående 
trafikstrømme. Det har medført at Sjællands infrastruktur har nogle af landets mest belastede 
trafikstrækninger, hvor både lokal, regional, national og international trafik konkurrerer om pladsen. 
Med »Sjælland baner vejen frem« påpeger region og kommuner i Region Sjælland udfordringerne i 
trafikken og anviser løsningerne, når nye store vej- og jernbaneanlæg skal realiseres.



Udkast baseret på kommenterer fra K17 2. juni 2015

Sjælland vil frem
Sjællænderne pendler længst…
Infrastruktur med stor fremkommelighed og et velfungerende transportsystem er afgørende for 
udvikling og vækst i region og kommuner i Region Sjælland. Regionens borgere pendler længst af 
alle i Danmark for at komme på arbejde. Størstedelen pendler internt i regionen, men en betydelig 
del af arbejdsstyrken pendler dagligt mod københavnsområdet. Men også mange pendler tíl 
regionen, og tusindvis af studerende pendler dagligt til og ud af regionen.

Sjælland er Østdanmarks store trafikkryds
Trafikstrømmene mellem Øst- og Vestdanmark og mellem Skandinavien og det øvrige Nordeuropa 
krydser hinanden på Sjælland. Det medfører et stort pres på veje og jernbaner, og trafikmængderne 
på Sjælland er da også nogle af landets største. Eksempelvis er Køge Bugtmotorvejen Danmarks 
mest befærdede vej med over 100.000 biler i døgnet. Det overordnede vejsystem i regionen tjener 
således både lokale, regionale, nationale og internationale formål. 

Vi er en del af Femern Bælt- og Øresundsregionen
Med den nye tunnel under Femern Bælt og udnyttelsen af Øresundsbroen vil regionens borgere og 
virksomheder ud over København kunne nå store byer som Hamborg og Malmø inden for få timer. 
Det giver store muligheder for handel, beskæftigelse, uddannelse og oplevelser. Det er vigtigt, at 
veje og jernbaner er uden flaskehalse, og at det er let at komme frem til de helt store 
trafikknudepunkter som Københavns Lufthavn. 
Med nye store infrastrukturinvesteringer og meget hurtigere togforbindelser i STRING-korridoren 
mellem Hamborg og Skåne bliver Danmark knyttet tættere sammen, og adgangen til andre storbyer 
som Oslo og Stockholm bliver anderledes tilgængelig. Det er imidlertid afgørende, at den 
overordnede regionale trafikstruktur udvikles i samspil med de nationale og internationale 
forbedringer. Ellers fungerer det ikke.

Grøn transport skal medvirke til at skabe grøn vækst
Det skal sikres, at infrastrukturen i regionen og mod København giver de bedst mulige vilkår for 
borgernes anvendelse af den kollektive trafik. Det drejer sig også om sammenhængen mellem vej- 
og jernbaneinfrastruktur, herunder adgangen til stationer mm. Samtidig skal det sikres, at 
standarden i den skinnebårne kollektive trafik er moderne og effektiv. Infrastruktur og logistiske 
knudepunkter (terminaler for gods mm) i regionen skal understøtte muligheden for at flytte gods fra 
lastbil til tog. Grønne transportteknologier og drivmidler samt en effektiv udnyttelse af 
transportsystemerne skal fremmes og vilkårene for grøn transport skal udvikles – både for person- 
og godstransport.



Udkast baseret på kommenterer fra K17 2. juni 2015

Tre korridorer og en tværforbindelse
Fælles trafikoplæg fra kommunerne og Region Sjælland
Det første fælles trafikoplæg kom i 2007, og var et indspil til den daværende 
Infrastrukturkommission. Efterfølgende er kommet flere fælles oplæg. 
De 17 kommuner og Region Sjælland har peget på 3 vigtigste prioriteringer i behovet for 
investeringer i infrastruktur på Sjælland, og der er peget på en række vejprojekter, hvor ikke alle 
endnu er realiseret.

Mobilitet
Maksimalt 1 times rejsetid mellem regionen og hovedstaden. 100.000 personer pendler dagligt mod 
hovedstaden og 25.000 mod Region Sjælland. Trafikale trængselsproblemer betyder dagligt et 
samfundsmæssigt tab som følge af forsinkelser på vej og bane. Derfor skal fremkommelighed i de 
tre sjællandske trafikkorridorer mod hovedstaden prioriteres højt. Det drejer sig om 
Nordvestkorridoren fra Kalundborg til København, Vestkorridoren fra Korsør til København og 
Sydkorridoren fra Rødby/Gedser til København.

Sjælland mellem broerne
Det internationale perspektiv for regionen. Sjælland udgør et naturligt internationalt og nationalt 
knudepunkt. Øresundsforbindelsen har vist sin betydning som grundlag for ny vækst og udvikling i 
Øresundsområdet. Femern Bælt forbindelsen kan få en lignende betydning for vækst og udvikling i 
ØstDanmark.

Den sjællandske tværforbindelse
En opgradering af vejforbindelsen mellem Kalundborg, Slagelse, Næstved til Sydmotorvejen er en 
fremtidssikring af udviklingsmuligheder langs vejen. Forbindelsen udgør et trafikalt hængsel til 
»det store H« og kan forbinde Storebæltsbroen med Femern Bælt-forbindelsen.

Vejprojekter
En række meget vigtige vejprojekter mangler stadig at blive implementeret fuldt ud.

Kalundborg – Slagelse motor/motortrafikvej Ingen status
Næstved – Rønnede motorvej VVM igangsat, finansiering til 1.etape
Slagelse – Næstved motor/motortrafikvej Forundersøgelse fra Vejdirektoratet 2013
Kalundborg – Holbæk motorvej Finansiering mangler til etape 3 Regstrup - 

Kalundborg
Udvidelse af Holbækmotorvejen etape 2 mellem
Roskilde Vest og Hornsherred afkørsel Ingen status
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Væsentlige projekter med betydning for regionen
Fremtidens væsentlige projekter
En række store fremtidige infrastrukturprojekter kan eller vil få betydning for Region Sjælland. 
Nogle er besluttede, og nogle er under overvejelse.

TIMEMODELLEN som forbinder større danske byer vil i de kommende år blive implementeret 
blandt andet via Togfonden. Dette forventes blandt andet at skulle ske via superlyntog med et 
mindre antal stop. Det er ikke fastlagt, hvor toget skal standse. Det er vigtigt, at superlyntoget også 
får et stop i Region Sjælland.  Region Sjælland og kommuner peger på et stop Ringsted, hvor 
superlyntogsforbindelsen krydser baneforbindelsen til den sydlige del af regionen. 

FEMERN BÆLT forbindelsens kommende banebetjening er ikke fastlagt. Den kunne indeholde en 
meget hurtig forbindelse med få stop mellem København og Hamborg svarende til superlyntoget. 
Sker dette, er det også her vigtigt, at toget får et eller flere stop i Region Sjælland. Region Sjælland 
og kommunerne peger på stop i Næstved, Vordingborg og/eller Nykøbing Falster, hvorved mange i 
den sydlige del af regionen også vil få glæde af den hurtige forbindelse både mod København og 
mod Hamborg. Et stop i Ringsted vil ligeledes kunne være relevant, hvorved det vestlige Sjælland 
ligeledes bindes op på en hurtig forbindelse.

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE forventes at bestå af en motorvej og en 
højhastighedsjernbane som forbinder København-Århus. I de kommende år etableres Timemodellen 
for jernbaneforbindelsen fra Sjælland via Fyn til Jylland, ligesom motorvejsforbindelserne visse 
steder forbedres. Men selv i forhold til disse forbedringer vil en Kattegatforbindelse nedbringe 
rejsetiden mellem Sjælland og Midt- og Nordjylland markant og øge kapaciteten på trafiknettet 
mellem Øst- og Vestdanmark. En fast Kattegatforbindelse vil kunne skabe et helt nyt 
Danmarksbillede.

Når en fast Kattegat-forbindelse etableres: 
 Kattegat-forbindelsen skal være en kombineret vej og jernbaneforbindelse bestående af 

motorvej og højhastighedsbane.
 Direkte motorvejstilslutning mellem Kattegat-forbindelsen og den sjællandske 

tværforbindelse
 Direkte tilslutning mellem Kattegat-forbindelsen og Skovvejen (rute 23 som motorvej) samt 

Nordvestbanen, som begge ligger i Nordvestkorridoren.
 Jernbanen mellem Kattegat-forbindelsen og København skal have standsningssteder ved de 

større byer i Nordvestkorridoren i Region Sjælland.

Lokale og regionale trafikale hængsler til de 3 store trafikkorridorer på Sjælland
Det er væsentligt, at der er fokus på de lokale og regionale trafikale hængsler til de 3 store 
trafikkorridorer på Sjælland. Det gælder både i forhold til den eksisterende og i forhold til den 
fremtidige infrastruktur -  og det gælder for både vej og bane. Kun gennem at få etableret gode 
opkoblinger får man udnyttet de store infrastrukturanlæg fuldt ud og får udbredt fordelene ved 
anlæggene til hele Sjælland. Samtidigt er det et vigtigt led i de fælles bestræbelser på at skabe en 
konkurrencedygtig storbyregion – Greater Copenhagen - gennem at mobilisere alle Sjællands 
muligheder og potentialer. Den Sjællandske tværforbindelse er et godt eksempel.
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På vejsiden er det f.eks. forbindelsesveje med gode tilkoblinger til det nuværende og kommende 
motorvejssystem på Sjælland.

På banesiden er der f.eks. godsterminaler og stationer med adgang til en god banebetjening. Det 
kunne også være samdrift mellem de statslige og regionale baner med baneoverskridende 
trafikbetjening. Tilgængeligheden til stationerne er også vigtig blandt andet gennem Parker & Rejs 
faciliteter for biler og cykler.
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Det vil vi!

KKU Sjælland vil i realiseringen af »Sjælland baner vejen frem« især have sit fokus på: 

 Etablering af den sammenhængende Sjællandske Tværforbindelse

 Færdiggørelse af motorvejen til Kalundborg (rute 23)

 Nedbringelse af rejsetiden mod København, byens omegn og Københavns Lufthavn

 Udvikling af Femern Bælt korridoren

 Etablering af fast forbindelse over Kattegat

 Stop i Region Sjælland på superlyntogsforbindelserne (øst-vest) og en eventuel hurtig 
forbindelse over Femern Bælt (nord-syd)
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Sjælland baner vejen frem

[Billede af alle borgmestre]



2.4 Beslutningssag: Fremtidens region Sjælland



Status på Sjælland baner vejen frem, november 2011 

Særligt fokus på: 

• Etablering af den sammenhængende sjællandske tværforbindelse - Komite etableret. (Se også 

delprojekter) 

• Nedbringelse af rejsetiden mod København, byens omegn og København lufthavn - Forskellige projekter 

vedtaget ifm togfond og elektrificering samt sidste etape Køge Bugt 

• Udviklingen af Femern Bælt korridoren, herunder løsning for jernbanen over Storstrømmen - 

Storstrømsbro vedtaget. Forbindelsen etableres med højere hastighed 200-250 km/t. 

• Etablering af en fast forbindelse over Kattegat -  Strategisk analyse fra staten pågår. Samarbejde bla. via 

Kattegatkomiteen. 

Hensigtsmæssig kobling til de 3 hovedkorridorer og tværforbindelsen, hvis de etableres : 

• Ringforbindelse udenom København mellem Helsingør og Køge - Indeholdt i strategiske analyser forår 

2014, fokus på den sydlige del fra Køge. Uklart hvad der sker. Intet nyt om bane 

• Opkobling på det europæiske højhastighedsnet for jernbaner - Fokus har været på Femern banen. Der 

arbejdes fra flere sider med forbindelserne i Sverige og Norge 

Projekter der mangler afklaring (nævnt i tidligere trafikindspil): 

• Kalundborg - Slagelse motor/motortrafikvej - Ingen konkret kendt fremdrift 

• Næstved - Rønnede motorvej - Trafikaftale 24-6-2014 : VVM igangsættes, beslutning om linjeføring 

2016, 350 mio. kr. til 1. etape 

• Slagelse - Næstved motor/motortrafikvej - Forundersøgelse fra Vejdirektoratet 2013. 

• Udvidelse af Holbækmotorvejen etape 2 mellem Roskilde Vest og Hornsherred afkørsel - Ingen konkret 

kendt fremdrift 

• Slagelse omfartsvej - Etableret 

• Næstved nordlig omfartsvej - Under etablering 

• Nykøbing F. omfartsvej - Under etablering 

• Kalundborg - Holbæk fremgik af foregående trafikudspil - Politisk enighed om etablering. 1-etape 2013, 

afsat 427,5 mio. kr. til etape 2, etape 3 
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”Sjælland baner vejen frem” Togstop øst-vest og nord-syd 
 
Det fælles trafikudspil ”Sjælland baner vejen frem” fra Region Sjælland 
og kommunerne er ved at blive ajourført. Udspillet er fra 2011, og me-
get er ændret siden. 
 
”Sjælland baner vejen frem” indgik i høringen af den regionale vækst- 
og udviklingsstrategi og blev i denne forbindelse drøftet på fælles semi-
nar 3. december 2014. Kommunerne synes i varierende grad at have 
været opmærksomme på høringen. 
 
Et nyt element vil være at kunne pege på et fælles ønske om stop på den 
kommende superlynstogsforbindelse (øst-vest) og en mulig hurtig for-
bindelse mellem København og Hamborg via den kommende Femern 
Bælt forbindelse (nord-syd). 
 
Stop superlyntogsforbindelsen (øst-vest) 
 
Baggrund 
 
Blandt andet med finansiering via Togfonden DK etableres den såkaldte 
timemodel (skitse over fremtidige mulige rejsetider fremgår af bilag 1). 
I forliget bag togfonden defineres de større danske byer, som Køben-
havn, Odense, Århus, Ålborg og Esbjerg. Men det er også forventnin-
gen, at superlyntoget vil skulle standse i andre byer. I de oprindelige 
udkast til timemodellen var der ikke noget stop i Region Sjælland men 
en række stop i Jylland: 
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Efter pres fra Region Sjælland og en række kommuner blev standsningsmønsteret for superlyntoget ikke 
fastlagt i forliget. I forliget fremgår, at dette fastlægges senere. 
 
Ved høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi har Næstved og Ringsted kommuner peget på 
stop i Ringsted.  Der har ikke været andre høringssvar. 
 
Et stop i Ringsted har ofte været fremført. Ringsted er et knudepunkt for togtrafikken på Sjælland. Her mø-
des Syd- og Vestbanen. Sydbanen skaber forbindelsen til det sydlige Sjælland, Lolland og Falster. Vestba-
nen forbinder Sjælland med Fyn og Jylland og det vil være på denne superlyntoget vil køre. Superlyntoget 
vil køre via Vestbanen og via den kommende nye bane mellem Ringsted og København. En stor del af Regi-
on Sjælland vil således kunne blive bundet op på superlyntoget. Dette illustreres i Bilag 2, som viser tilgæn-
geligheden til superlynstogsstationerne uden og med Ringsted. 
 
Anbefaling 
 
Det anbefales, at der i ”Sjælland baner vejen frem” peges på et stop i Ringsted. 
 
Stop hurtig forbindelse København – Hamborg (nord-syd) 
 
Baggrund 
 
Med åbningen af den kommende faste forbindelse under Femern Bælt kommer muligheden for at køre di-
rekte fra Sjælland til Tyskland. Der vil skulle etableres en helt ny togbetjening. Denne togbetjening er ikke 
fastlagt endnu. 
 
Der er ikke klarhed over, hvordan den grænseoverskridende togbetjening organiseres. Den kunne organise-
res som fri kommerciel trafik, via udbud eller via subsidieret drift. Hvordan den organiseres vil måske blive 
mere klart i det arbejde der er i gangsat med den politiske aftale ” PASSAGERTOGTRAFIK I DANMARK 
2015-2024” fra 10 marts 2015 om blandt andet DSBs kontrakter og organisering. Heri indgår en analyse af 
de fremtidige udbud af togtrafik. 
 
Togbetjeningen mod Tyskland har i dag stop i København, Høje Taastrup, Næstved, Vordingborg, Nykøbing 
Falster og Rødby Færge. Standsningsmønsteret illustrerer, at forbindelsen i høj grad bruges til pendling 
mod København. 
 
Der har i forskellige sammenhænge været skitseret forskellige betjeningssystemer. Nogle med tanker om 
meget direkte tog uden stop i Region Sjælland suppleret med mere regionale forbindelser med flere stop. 
Der foreligger ingen egentlige statslige bud på betjeningen. I den statslige Trafikplan 2012-2017 er på ske-
matisk køreplansfigur skitseret forbindelse via den nye bane mellem Ringsted og København med stop Kø-
benhavn, Næstved, Vordingborg og Nykøbing Falster (muligvis også ved ny station omkring Rødby). Trans-
portminister Magnus Heunicke har på et tidspunkt udtalt i radioen, at der kommer flere stop i Region Sjæl-
land, der er lidt usikkerhed omkring fortolkningen af dette. Der er samtidigt tilsyneladende ikke enighed 
omkring et kommercielt betonet standsningsmønster, hvis det ender med at blive ”fri trafik”. 
 
Der er altså meget stor usikkerhed omkring den fremtidige betjening. 
 
Ved høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi har flere kommuner afgivet høringssvar om-
kring et stop på en hurtig forbindelse mellem København og Hamborg. Guldborgsund kommune peger på 
Nykøbing F, Næstved kommune peger på Næstved, Ringsted peger på Ringsted og Vordingborg peger på at 
man ikke bør kæmpe om et eventuelt stop. 
 
Som bilag 3 vedlægges skitse til trafikbetjening fra den statslige trafikplan og som bilag 4 vedlægges en 
oversigt over passagertallet på de større stationer på Sydbanen. 
 
Vurderingen af eventuelle stop kan ses ud fra et regionalt pendlingsperspektiv i forhold til at kunne komme 
til København og et internationalt perspektiv i forhold til at kunne komme til Tyskland. 
 
I 2019 åbner den nye bane mellem Ringsted og København. Dette vil samtidigt betyde, at Næstved får en 
helt ny direkte forbindelse til København via Køge (Lillesyd og den nye bane). Denne vil være til stor gavn 
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for pendlingsmulighederne. Også Ringsted forventes, at få glæde af den nye bane. Begge med rejsetider 
omkring ½ time. 
 
Ud fra et pendlingssynspunkt kunne dette tale for, at eventuelle stop på en hurtig forbindelse fra Tyskland 
lægges sydligere, hvor man pendlingsmæssigt vil kunne få mere glæde af en hurtig forbindelse på grund af 
den længere rejseafstand. Sydbanen opgraderes også frem mod Femern forbindelsens åbning og giver i sig 
selv store rejsetidsbesparelser. 
 
Tages der udgangspunkt i et internationalt perspektiv og tilgængeligheden til en hurtig forbindelse til Tysk-
land, bliver der ved meget sydlige stop modsvarende ganske langt fra det vestlige og nordvestlige Sjælland 
og til dels Midtsjælland. Ringsted er basalt et knudepunkt for den kollektive trafik på Sjælland. 
 
I denne overvejelse må det nok vægtes, at internationale rejser til/fra Tyskland næppe vil være daglige for-
bindelser for nogle i disse områder, hvor der under alle omstændigheder vil være pænt langt. Omvendt vil 
det nok være mere realistisk, at nogle fra det sydlige Sjælland oftere vil benytte en sådan forbindelse. 
 
Anbefaling 
 
”Sjælland baner vejen frem” forholder sig til problematikken. 
 
Det kan enten gøres helt generelt ved at påpege problematikken og pege på at Region Sjælland har betje-
ningsmæssige interesser på dette område, og at vi forventer der tages hensyn til dette ved fastlæggelsen af 
den fremtidige togbetjening. Altså et eller flere stop på en eventuel hurtig forbindelse. 
 
Det kan også gøres mere konkret ved at pege på et eller flere mulige standsningssteder, hvis der etableres en 
hurtig forbindelse mellem København og Hamborg med få stop. Der kunne peges på Næstved, Vordingborg 
eller Nykøbing eventuelt i kombination med Ringsted. 
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Bilag 1. Eksemplar på mulige fremtidige rejsetider fra togfonden DK 
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Bilag 2. Tilgængelighed til superlyntogsstationer 
Figur 1: Rejsetid med kollektiv trafik til superlyntogsstationer, når timemodellen er implementeret. 10 
stationer. 

 
 
Figur 2: Rejsetid med kollektiv trafik til superlyntogsstationer, når timemodellen er implementeret. 10 
stationer + Ringsted. 

 
 
 

(Kilde ” Regional fordeling af effekter af timemodel”, Danske Regioner 13-9-2014) 
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Bilag 3. Skitse til trafikbetjening fra den statslige trafikplan 2022-2027 
 

 

 

Bilag 4. De større stationer på Sydbanen 
 

Antal på- og afstigere pr. station (hverdag)

Station 2010 2017 2022 2027 % 10-27

Ringsted 7100 7900 9300 9600 35

Næstved 8500 9600 12500 12900 52

Vordingborg 3100 3400 3900 4000 29

Nykøbing F 3700 4200 4800 5100 38

Rødby Færge 440 530 710 750 70

Kilde : Statens trafikplan
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1. INTRODUKTION 

Denne rapport præsenterer en samfundsøkonomisk analyse af en vejforbindelse mellem Klippin-

ge og Sydmotorvejen samt en vejforbindelse mellem Klipping og motorvejstilkørsel 34 på Vest-

motorvejen vest for Bjæverskov. Herudover er der gennemført en følsomhedsanalyse af konse-

kvenserne ved en alternativ linjeføring for de to vejstykker.  

 

Linjeføringen, der ligger til grund for den samfundsøkonomiske analyse, er beskrevet som Alter-

nativ 3 i Stevns Kommunes forslag til linjeføring ”Fra Stevns til motorvejen – en projektidé”, Le-

delsessekretariatet, 2014, mens linjeføringen, som analyseres i følsomhedsanalysen, er beskre-

vet som Alternativ 61. Linjeføringerne kan ses i Figur 1 nedenfor. 

 

Figur 1: Forslag til linjeføringer for ny Stevnsvej 

 

Kilde: ”Fra Stevns til motorvejen – en projektidé”, Ledelsessekretariatet, 2014 

 

Den samfundsøkonomiske analyse præsenteres alene i afsnit 2.1 for strækningen fra Klippinge, 

nord om Hårlev til motorvejstilkørsel 34 på Sydmotorvejen og for den samlede strækning fra 

Klippinge over Sydmotorvejen til Vestmotorvejens tilkørsel 34 ved Bjæverskov i afsnit 2.2. Vej-

forbindelserne forudsættes etableret som tosporet med strækninger med skiltet hastighed på 80 

km/t. 

 

Den samfundsøkonomiske analyse er baseret på en række nye trafikmodelberegninger, der tager 

højde for ændrede forhold siden 2009. Forudsætningerne for disse beregninger er beskrevet i 

notatet Omfartsvej syd om Køge – Supplerende analyse, Rambøll 2015. Output fra trafikmodellen 

samt beregnede anlægsoverslag er de vigtigste input i den samfundsøkonomiske analyse.  

  

                                                
1 Strækningen mellem Syd- og Vestmotorvejen er forudsat modificeret ved Alternativ 6 – således eksisterende TSA 34 på Vestmotor-

vejen anvendes. 
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Derudover anvendes enhedsomkostninger og forudsætninger, som beskrevet i TERESA 3.03 

(Transportministeriets Regnearksmodel for Samfundsøkonomisk Analyse), hvilket følger Manual 

for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet, Transportministeriet, Marts 2015. Forud-

sætningerne for den samfundsøkonomiske analyse er yderligere beskrevet i afsnit 0. 

 

Der er lavet i alt fire samfundsøkonomiske analyser i forbindelse med denne rapport: 

 

 Analyse 3.A: Analysen af strækningen mellem Klippinge og Sydmotorvejen præsenteret i 

afsnit 2.1. 

 Analyse 3.B: Analysen af den samlede strækning fra Klippinge til Vestmotorvejen præsenteret 

i afsnit 2.2. 

 Analyse 6.A: Analysen af en alternativ forbindelse mellem Klippinge og Sydmotorvejen præ-

senteret i Bilag 2. 

 Analyse 6.B: Analysen af en alternativ forbindelse mellem Klippinge og Vestmotorvejen præ-

senteret i Bilag 2. 

 

Alle løsningerne viser et positivt samfundsøkonomisk resultat under de anvendte forudsætninger. 

Her er det især Analyse 3.A og 6.B, som giver den bedste forrentning og resultat. Analyse 3.B og 

6.A er meget følsomme over for selv små ændringer i forudsætninger med en relativ lav nettonu-

tidsværdi og en nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone tæt på 0 kr.  

 

Hovedresultaterne af de fire analyser er præsenteret i tabellen nedenfor. 

Tabel 1: Hovedresultater 

 Analyse 3.A Analyse 3.B Analyse 6.A Analyse 6.B 

Nettonutidsværdi i alt 95 mio. kr. 52 mio. kr. 55 mio. kr. 416 mio. kr. 

Intern rente 5,0 pct. 4,1 pct. 4,2 pct. 5,6 pct. 

Benefit-cost ratio 1,1 1,06 1,1 1,4 

Nettogevinst pr. offentlig omkost-
ningskrone 

0,70 kr. 0,12 kr. 0,19 kr. 0,70 kr. 

Kilde: Trafikmodel og anlægsoverslag samt beregninger i TERESA 3.03. 

 

Desuden præsenteres i Bilag 1 alternative beregninger for analyserne for at øge sammenlignelig-

heden med Samfundsøkonomiske vurderinger af væsentlige infrastrukturprojekter i Region Sjæl-

land, COWI, Juni 2008.  
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1.1 Begreber anvendt i den samfundsøkonomiske analyse 

Alle begreber, beskrevet i dette afsnit, er yderligere beskrevet i Manual for samfundsøkonomisk 

analyse på transportområdet, Transportministeriet, Marts 2015. Her gives blot en kort forklaring 

af de forskellige begreber for at øge rapportens læsevenlighed. 

 

Boks 1: Samfundsøkonomiske nøgletal 

 

 

En lang række gevinster og omkostninger kan medtages i en samfundsøkonomisk analyse. Om-

fanget af denne analyse er defineret ud fra TERESA 3.03 og de gevinster og omkostninger, der 

medtages i denne model. Således inkluderes også en række eksterne omkostninger, dog antages 

det, at de eksterne omkostninger ved uheld og støj er 0 kr. Denne antagelse anvendes, da pro-

jektet medfører overflyttelse af trafik fra urbant område (gennem det centrale Køge) til landevej 

samt motorvej. Uheldsrisikoen/konflikten er typisk lavere på motorvej end på strækninger i ur-

bane områder. Desuden reduceres trafikken i kryds. På den anden side køres der flere kilometer i 

de analyserede projekter, og således antages det, at der hverken er gevinster eller omkostninger 

grundet ændret uheldsrisiko i projekterne. Overflytning af trafik vil medføre en reduktion i trafik-

belastningen gennem Køge på 15-20 pct., hvilket medfører en mindre reduktion på 1-2 dB. Da 

der samtidigt indregnes støjafskærmning ved udsatte delstrækninger langs de nye vejanlæg, 

vurderes det konservativt, at den samlede støjpåvirkning er 0.  

 

Boksen nedenfor præsenterer de enkelte gevinster og omkostninger, som er medtaget i analy-

sen. Se desuden Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet, Transportministe-

riet, Marts 2015. 

 

Nettonutidsværdi: Nettonutidsværdien er den tilbagediskonterede samfundsøkonomi-

ske værdi af projektet. Alle udgifter og gevinster over kalkulationsperioden 2015-2067 

er tilbagediskonteret til 2015 vha. den af Finansministeriet anbefalede diskonteringsren-

te og lagt sammen. 

 

Intern rente: Den interne rente angiver det årlige samfundsøkonomiske afkast af en 

investering. For at et projekt er rentabelt, skal den interne rente være højere end det 

afkast, som kan forventes ved en alternativ investering. Således sammenlignes den 

interne rente ofte med diskonteringsrenten. En intern rente, der er højere end diskonte-

ringsrenten, medfører en positiv nettonutidsværdi. 

 

Benefit-cost ratio: Benefit-cost ratioen er de samlede gevinster divideret med de sam-

lede omkostninger ved projektet. Ratioen beskriver, hvor store gevinsterne er i forhold 

til udgifterne. En ratio på over 1 indikerer en positiv samfundsøkonomisk gevinst. 

 

Nettogevinst pr. investeret offentlig krone: Nettogevinsten pr. offentlig omkost-

ningskrone sætter nettonutidsværdien af projektet i forhold til statskasseeffekten (de 

samlede offentlige udgifter). De samlede offentlige udgifter inkluderer anlægsudgifter 

samt driftsudgifter til infrastruktur og modregnes eventuelle ekstra indtægter, som sta-

ten får ved den nye infrastruktur. 
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Boks 2: Gevinster og omkostninger 

 

Anlægsomkostninger: Beregnet ud fra anlægsoverslaget, tillagt 50 pct. korrekti-

onsreserve, omregnet til markedspriser og spredt ud over tre år. 

 

Restværdi: Anlæggets værdi efter kalkulationsperioden er en gevinst for samfundet. 

 

Driftsomkostninger, vejinfrastruktur: Ny vej giver anledning til driftsomkostnin-

ger ved anvendelse af vejen. Derudover vil driftsomkostningerne stige ved flere køre-

tøjskilometer. 

 

Tidsgevinster, vej: Tidsgevinster er værdien af den sparede tid, som den nye vej-

infrastruktur giver anledning til, når brugerne af vejen kommer hurtigere frem. Vær-

dien af tid afhænger af køretøjstype (personbil, varebil og lastbil) samt formålet med 

transporten (pendling, erhverv, andet/fritid). 

 

Tidsgevinster, kollektiv transport: Tidsgevinster er værdien af den sparede tid, 

som den nye vejinfrastruktur giver anledning til, ved at personer, som rejser i bus på 

vejen, kommer hurtigere frem.  

 

Kørselsomkostninger, vej: Kørselsomkostningerne indeholder de direkte omkost-

ninger til transport i personbil, varebil og lastbil. Direkte omkostninger omfatter 

f.eks. omkostninger til benzin og diesel. 

  

Luftforurening: Øget trafikaktivitet giver anledning til øget luftforurening, f.eks. i 

form af partikeludledninger. Den øgede luftforurening påvirker befolkningens helbred 

og kan påvirke skov- og landbrug, hvilket medfører en samfundsøkonomisk omkost-

ning. 

 

Klima: Øget trafikaktivitet giver ligeledes anledning til yderligere belastning af klima-

et, f.eks. i form af CO2-udledninger. Danmark er pålagt CO2-kvoter, og udledning af 

CO2 giver dermed anledning til en samfundsøkonomisk omkostning. 

 

Afgiftskonsekvenser: Øget trafikaktivitet giver anledning til, at staten modtager 

flere afgifter, hvilket medfører, at de alt andet lige kan nedsætte skatten. Dette har 

en positiv samfundsøkonomisk værdi, da det kan give anledning til øget økonomisk 

aktivitet. 

 

Arbejdsudbudsforvridning: Arbejdsudbudsforvridningen er den skatteforvridning, 

der opstår, når staten har nettoudgifter i projektet (anlægs- og driftsudgifterne til 

den nye vejinfrastruktur er højere end den øgede afgiftsindtjening). Skatteforvridnin-

gen opstår, da statens udgifter skal dækkes, og alt andet lige må de dækkes af øget 

skatteindkrævning, hvilket påvirker den økonomiske aktivitet og dermed skaber en 

omkostning. 

 

Arbejdsudbudsgevinst: Pendlere og erhvervsrejsende sparer transportomkostnin-

ger både i form af tid og direkte kørselsomkostninger ved den nye infrastruktur. Dis-

se besparelser giver anledning til et øget arbejdsudbud og dermed en gevinst for 

samfundet. 
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2. RESULTATER 

I dette afsnit præsenteres resultaterne for den samfundsøkonomiske analyse af etableringen af 

en vejforbindelse fra Klippinge, nord om Hårlev til motorvejstilkørsel 34 på Vestmotorvejen. Først 

præsenteres analysen for strækningen mellem Klippinge og Sydmotorvejen alene og derefter en 

analyse for den samlede strækning fra Klippinge over Sydmotorvejen til Vestmotorvejen. Alle 

resultater præsenteres i 2015-kroner. 

 

2.1 Strækningen mellem Klippinge og Sydmotorvejen 

Strækningen mellem Klippinge og Sydmotorvejen er analyseret i Baggrundsrapport "Stevns tra-

fik", Rambøll, Februar 2008. Den nye vejinfrastruktur medfører ikke nye rejsende, dvs. der er 

ikke personer, som ikke tidligere bevægede sig mellem de to destinationer, der begynder at rej-

se, og de personer, som før bevægede sig mellem de to destinationer, foretager ikke yderligere 

rejser. Til gengæld overflyttes en del trafik fra alternative ruter, hvilket giver anledning til sparet 

tid for en række rejsende. Idet den nye vejrute er længere end de eksisterende alternative ruter, 

køres der til gengæld flere kilometer pr. rejse, og det samlede antal kørte kilometer øges med 

den nye infrastruktur. Se Omfartsvej syd om Køge – Supplerende analyse, Rambøll 2015 for 

yderligere information. Figuren nedenfor viser den analyserede strækning. 

Figur 2: Strækningen mellem Klippinge og sydmotorvejen 

 
Kilde: Baggrundsrapport "Stevns trafik", Rambøll, Februar 2008. 

 

Ved ændringen af vejinfrastrukturen mellem Klippinge og Sydmotorvejen opnås en positiv netto-

nutidsværdi på 95 mio. kr., dvs. projektet har en positiv samfundsøkonomisk værdi. Den interne 

rente ligger på 5,0 pct., hvilket er lidt højere end den anvendte diskonteringsrente. Gevinsterne 

er kun lidt højere end omkostningerne, hvilket medfører en benefit-cost ratio på 1,1. Nettogevin-

sten pr. offentlig omkostningskrone er ligeledes forholdsvis lav. Hovedresultaterne er opsumme-

ret i tabellen nedenfor. 
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Tabel 2: Hovedresultater 

  

Nettonutidsværdi i alt 95 mio. kr. 

Intern rente 5,0 pct. 

Benefit-cost ratio 1,1 

Nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone 0,70 kr. 

Kilde: Trafikmodel og anlægsoverslag samt beregninger i TERESA 3.03. 

 

De enkelte poster i den samfundsøkonomiske analyse er opsummeret i tabellen nedenfor. 

Tabel 3: Nettonutidsværdier af gevinster og omkostninger 

 Mio. kr. 

Anlægsomkostninger: -215 

Anlægsomkostninger -255 

Restværdi 39 

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: -15 

Driftsomkostninger, vejinfrastruktur -15 

Brugereffekter: 248 

Tidsgevinster, vej (personbiler, varebiler og lastbiler) 556 

Tidsgevinster, kollektiv transport 16 

Kørselsomkostninger, vej (personbiler, varebiler og lastbiler) -324 

Eksterne omkostninger: -22 

Luftforurening -14 

Klima (CO2) -8 

Øvrige konsekvenser: 100 

Afgiftskonsekvenser 94 

Arbejdsudbudsforvridning -35 

Arbejdsudbudsgevinst 41 

Nettonutidsværdi i alt 95 
Note: Positive værdier i tabellen indikerer gevinster og negative værdier er omkostninger. 

Kilde: Trafikmodel og anlægsoverslag samt beregninger i TERESA 3.03. 

 

Den største omkostning ved projektet er kørselsomkostningerne, da de rejsende vil køre flere 

kilometer, når den nye vej står færdig. Dette medfører en merudgift med en nettonutidsværdi på 

324 mio. kr. for brugerne af vejinfrastrukturen. Andre store omkostninger er anlægsudgifterne, 

der inklusiv en korrektionsreserve på 50 pct. har en nettonutidsværdi på 255 mio. kr. Derudover 

regnes med en restværdi med nettonutidsværdien 39 mio. kr.  

 

Den klart største gevinst ved projektet er tidsgevinsterne, dvs. de tidsbesparelser, der opnås af 

brugerne af vejinfrastrukturen, som har en nettonutidsværdi på 556 mio. kr. for brugere af per-

sonbiler, varebiler, lastbiler og busser. 

 

For en forklaring af de enkelte poster se Boks 2. 

 

2.2 Den samlede strækning fra Klippinge til Vestmotorvejen 

Forbindelsen mellem Syd- og Vestmotorvejen er ikke analyseret i forbindelse med Stevns Kom-

munes forslag til linjeføring ”Fra Stevns til motorvejen – en projektidé”, Ledelsessekretariatet, 

2014, og analyseres her som en del af en samlet løsning, der forbinder Klippinge, nord om Hår-

lev, til motorvejstilkørsel 34 på Sydmotorvejen og til motorvejstilkørsel 34 på Vestmotorvejen, 

vest for Bjæverskov. Der er således i forbindelse med denne analyse lavet endnu en kørsel af 

trafikmodellen samt udarbejdet et nyt anlægsoverslag, se Omfartsvej syd om Køge – Suppleren-

de analyse, Rambøll 2015 for yderligere information. 
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Den ekstra strækning mellem Syd- og Vestmotorvejen medfører ligesom strækningen, der er 

analyseret ovenfor, ikke nye rejsende, dvs. der er ikke personer, som ikke tidligere bevægede sig 

mellem de to destinationer, der begynder at rejse. Den ekstra strækning vil medføre både tids-

besparelser og besparelser i antallet af kørte kilometer. Samlet set vil infrastrukturløsningen dog 

fortsat medføre et højere antal kørte kilometer ift. basisscenariet, når strækningen mellem Klip-

pinge og Sydmotorvejen medtages. Således er tidsbesparelserne højere, når den samlede stræk-

ning analyseres, og kørselsomkostningerne er ligeledes ikke så høje som ved analysen af stræk-

ningen mellem Klippinge og Sydmotorvejen alene. Til gengæld er anlægsomkostningerne højere 

for den fulde strækning. 

 

Ved ændringen af vejinfrastrukturen mellem Klippinge og Vestmotorvejen opnås en positiv netto-

nutidsværdi på 52 mio. kr., dvs. projektet har en positiv samfundsøkonomisk værdi, dog mindre 

positiv end hvis der kun bygges en ny vej mellem Klippinge og Sydmotorvejen. Den interne rente 

ligger på 4,1 pct., hvilket er det samme som diskonteringsrenten anvendt i de første år, men 

højere end diskonteringsrenten som er anvendt til at diskontere gevinster og omkostninger efter 

år 2050. Gevinsterne er kun meget lidt højere end omkostningerne, hvilket medfører en benefit-

cost ratio på 1,06. Nettogevinsten pr. offentlig omkostningskrone er ligeledes meget lav.  

 

Hovedresultaterne er opsummeret i tabellen nedenfor. 

Tabel 4: Hovedresultater 

  

Nettonutidsværdi i alt 52 mio. kr. 

Intern rente 4,1 pct. 

Benefit-cost ratio 1,06 

Nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone 0,12 kr. 

Kilde: Trafikmodel og anlægsoverslag samt beregninger i TERESA 3.03. 

 

De enkelte poster i den samfundsøkonomiske analyse er opsummeret i tabellen nedenfor. 

 

Tabel 5: Nettonutidsværdier af gevinster og omkostninger 

 Mio. kr. 

Anlægsomkostninger: -476 

Anlægsomkostninger -563 

Restværdi 87 

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: -11 

Driftsomkostninger, vejinfrastruktur -11 

Brugereffekter: 515 

Tidsgevinster, vej (personbiler, varebiler og lastbiler) 740 

Tidsgevinster, kollektiv transport 16 

Kørselsomkostninger, vej (personbiler, varebiler og lastbiler) -241 

Eksterne omkostninger: -16 

Luftforurening -10 

Klima (CO2) -6 

Øvrige konsekvenser: 41 

Afgiftskonsekvenser 67 

Arbejdsudbudsforvridning -101 

Arbejdsudbudsgevinst 75 

Nettonutidsværdi i alt 52 

Note: Positive værdier indikerer gevinster og negative værdier indikerer omkostninger. 

Kilde: Trafikmodel og anlægsoverslag samt beregninger i TERESA 3.03. 
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Den største omkostning ved projektet er i dette tilfælde anlægsomkostningerne, der inklusiv en 

korrektionsreserve på 50 pct. har en nettonutidsværdi på 563 mio. kr. Derudover regnes med en 

restværdi med nettonutidsværdien 87 mio. kr. Forøgelsen i kørselsomkostningerne er lavere end 

i den første beregning, men udgør stadig en omkostning, da der samlet set vil blive kørt flere 

kilometer, når de nye veje bygges. Dette medfører en merudgift med en nettonutidsværdi på 241 

mio. kr. for brugerne af vejinfrastrukturen. Således er hovedårsagen til, at den samlede stræk-

ning har en lavere samfundsøkonomisk værdi, at anlægsomkostningerne er markant højere i 

projektet. 

 

Den klart største gevinst ved projektet er tidsgevinsterne, der som forventet er højere end ved 

analysen af den kortere strækning og har en nettonutidsværdi på 740 mio. kr. for brugere af 

personbiler, varebiler, lastbiler og busser. Stigningen i tidsgevinsterne er dog ikke store nok til at 

gøre den samlede strækning mere attraktiv end den kortere strækning. 

 

For en forklaring af de enkelte poster se Boks 2. 
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3. FORUDSÆTNINGER 

I dette afsnit præsenteres de forudsætninger, der er anvendt i den samfundsøkonomiske analy-

se. Som udgangspunkt er der anvendt de samme forudsætninger på tværs af alle analyserne, 

men i enkelte tilfælde har det været nødvendigt at lave forskellige antagelser i de forskellige 

analyser. I disse tilfælde vil det være klart specificeret, hvilke antagelser der er anvendt i de en-

kelte analyser. 

 

De samfundsøkonomiske beregninger er lavet i TERESA 3.03 og følger således de gældende vej-

ledninger for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet.  

 

Tabel 3 nedenfor beskriver de basale beregningsforudsætninger. 

Tabel 6: Beregningsforudsætninger 

  

Prisniveau 2015 

Kalkulationsperiode 2015-2067 (53 år) 

Projekterings- og anlægsperiode 2015-2017 (3 år) 

Anvendelsesperiode 2018-2067 (50 år) 

Diskonteringsrente  

År 2015-2050 4 pct. 

År 2051-2067 3 pct. 

Nettoafgiftsfaktor 33 pct. 

Arbejdsudbudsforvridning 20 pct. 

Kilde: Forudsætninger følger vejledningen i Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet, Transportministeriet, Marts 

2015 samt Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, Finansministeriet, November 1999 og dertilhø-

rende opdateringer af vejledningen. 

 

3.1 Trafikprognoser 

Den samfundsøkonomiske analyse bygger på output fra trafikmodellen for området. Forudsæt-

ningerne og resultatet af trafikmodellen er nærmere beskrevet i notatet Omfartsvej syd om Køge 

– Supplerende analyse, Rambøll 2015. Ved hjælp af trafikmodellen er der dannet trafikprognoser 

for 2014 og 2024 for situationen i dag og for situationen med den nye vejinfrastruktur. Baseret 

på data for 2014 og 2024 samt en række antagelser for væksten i transportaktiviteten, er der 

dannet trafikprognoser for hele kalkulationsperioden 2015-2067. Som udgangspunkt antages det, 

at væksten i trafikaktiviteten i perioden 2014-2024 er særlig høj, grundet byudviklingen der er 

planlagt i denne periode i Stevns og Køge. Den årlige vækst i perioden 2014-2024 antages kon-

stant og beregnes ud fra trafikmodellens output for 2014 og 2024, således at man får en lineær 

udvikling mellem disse år. Efter 2024 antages det, at væksten i trafikaktiviteten falder til 1 pct. 

p.a., som er et konservativt estimat af det normale vækstniveau for trafikaktivitet. De beregnede 

årlige vækstrater mellem 2014 og 2024 er forskellige for de forskellige samfundsøkonomiske 

analyser, jf. trafiknotatet. Desuden er der beregnet en separat vækstrate for tidsbesparelserne 

og ændringen i antal kørte kilometer. 

 

I trafikmodellen regnes trafikken og dermed tids- og kørselsforbrug for et hverdagsdøgn. Disse er 

opregnet til årsniveau med en faktor 310. Desuden antages det, at al sparet tid er almen rejse-

tid. Reelt vil der være en lille andel af forsinkelsestid, som har en større samfundsøkonomisk 

værdi, men der anvendes her en konservativ antagelse om, at al sparet tid er almen rejsetid. Der 

er ligeledes ikke indregnet gener i anlægsperioden, hvilket er en forsimplende antagelse. 
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Tabel 7: Årlige vækstrater anvendt i trafikprognose for 2014-2024  

 Tid Kilometer 

Analyse 3.A 1,4 pct. 1,4 pct. 

Analyse 3.B 1,4 pct. 1,3 pct. 

Analyse 6.A 1,3 pct. 1,1 pct. 

Analyse 6.B 1,4 pct. 0,8 pct. 

Kilde: Beregninger baseret på trafikmodel. 

 

For transport i personbil og i bus er det nødvendigt at opdele effekterne på transport mellem 

bolig-arbejde (pendling), erhvervstransport og anden transport (fritidstransport etc.), da tiden for 

disse aktiviteter har forskellig værdi. Dette gøres for personbiler ved hjælp af en standardforde-

ling, som kan findes i TERESA 3.03. Da ændringen af vejinfrastrukturen ikke påvirker rutebusser, 

men kun turistbusser og lignende antages en anden fordeling for busser, med 0 pct. pendling og 

0 pct. erhverv. Se tabellen nedenfor. 

Tabel 8: Fordeling på transporttyper 

 Kollektivt 
rejsende 

Bilister 

Bolig-arbejde 0 pct. 25,4 pct. 

Erhverv 0 pct. 10,2 pct. 

Andet 100,0 pct. 64,3 pct. 

Sum 100,0 pct. 100,0 pct. 

Note: I belægningsgraden til tidsværdier tæller unge under 18 med 50 pct. 

Kilde: Transportvaneundersøgelsen Januar 2011 til og med december 2012 og Vejdirektoratet, Personer pr. bil, Rapport 268, 2002. 

 

Output fra trafikmodellen består af ændringen i køretøjskilometer og køretøjstimer fordelt på 

køretøjstyperne: personbil, varebil, lastbil og bus. Der anvendes belægningsgrader pr. personbil 

for at omregne fra køretøjstimer til persontimer (da TERESA 3.03 skal bruge persontimer som 

input). Belægningsgraderne er fundet i Transportøkonomiske Enhedspriser. For varebiler og last-

biler er der antaget en belægningsgrad på 1 og for busser en belægningsgrad på 17,3 personer 

pr. køretøj (TEMA2015 - Et værktøj til beregning af transporters energiforbrug og emissioner i 

Danmark, Transportministeriet, Marts 2015).  

Tabel 9: Belægningsgrader for personbiler (antal personer pr. bil) 

Personer pr. køretøj 
Bolig-

arbejde Erhverv Andet 

Personer over 18 1,07 1,18 1,62 

Personer under 18 0,02 0,01 0,36 

Belægningsgrad, biler 1,09 1,18 1,98 

Belægningsgrad, til tidsværdier 1,08 1,18 1,80 
Note: I belægningsgraden til tidsværdier tæller unge under 18 med 50 pct. 

Kilde: Transportvaneundersøgelsen januar 2011 til og med december 2012 og Vejdirektoratet, Personer pr. bil, Rapport 268, 2002. 

 

3.2 Anlægsoverslag 

Fra notatet Omfartsvej syd om Køge – Supplerende analyse, Rambøll 2015 fremgår et basisover-

slag for anlægget af den nye vejinfrastruktur. Basisoverslaget er angivet i faktorpriser og bygger 

på V&S prisdata. Anlægsoverslaget er fremskrevet til 2015 priser ved hjælp af nettoprisindekset 

og omregnet til markedspriser i TERESA 3.03. Desuden er der tillagt en 50 pct. korrektionsreser-

ve som følge af principperne i ”Ny Anlægsbudgettering” (Transportministeriet, 2010) og grundet 

den store usikkerhed forbundet med anlægsoverslaget. De fire samfundsøkonomiske analyser 

giver anledning til fire forskellige anlægsoverslag.  
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Tabel 10: Forudsætninger for anlægsudgifter, mio. kr. 

 Analyse 
3.A 

Analyse 
3.B 

Analyse 
6.A 

Analyse 
6.B 

Basisoverslag, faktorpriser  133,3 294,5 231,7 379,8 

Overslag inkl. korrektionsreserve, faktorpriser 199,9 441,7 347,6 569,8 

Overslag inkl. korrektionsreserve, markedspriser 264,9  585,3 460,6 754,9 

Note: Bemærk, at værdierne er i 2015-kroner, hvilket medfører en forskel til notatet Omfartsvej syd om Køge – Supplerende analyse, 

Rambøll 2015. 

Note: Bemærk, at de samlede anlægsudgifter fordeles over perioden 2015-2017, hvilket medfører, at nettonutidsværdien er lavere. 

Kilde: Beregninger baseret på trafikmodel. 

 

I beregningerne antages det, at anlægsudgifterne spredes ud lineært over anlægsperioden 2015-

2017. Derudover antages det, at restværdien i slutningen af perioden er lig værdien af den sam-

lede anlægsinvestering, da det forudsættes, at løbende vedligeholdelse medfører, at anlægget 

ikke taber værdi. Dette er en standardantagelse, der anvendes i TERESA 3.03, medmindre der 

angives en alternativ restværdi. 

 

3.3 Drifts- og vedligeholdelsesudgifter, brugereffekter, eksterne omkostninger og øvrige 

konsekvenser 

Drifts- og vedligeholdelsesudgifter, brugereffekter, eksterne omkostninger og øvrige konsekven-

ser beregnes alle i TERESA 3.03 og baseres således på input fra trafikmodellen samt enhedspri-

ser fra Transportøkonomiske Enhedspriser. TERESA 3.03 følger Manual for samfundsøkonomisk 

analyse på transportområdet, Transportministeriet, Marts 2015, og forudsætningerne for disse 

beregninger beskrives således i manualen samt i Transportøkonomiske Enhedspriser. Desuden 

findes der dokumentation for TERESA-modellen, som kan give yderligere information om de en-

kelte beregninger2. 

 

 

 
 

                                                
2 http://www.modelcenter.transport.dtu.dk/Publikationer/TERESA 
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BILAG 1 

SAMMENLIGNING MED REGION SJÆLLAND-RAPPORT FRA 2008 

 

I dette afsnit præsenteres hovedanalysen med en række ændrede forudsætninger, som gør ana-

lysen mere sammenlignelig med rapporten Samfundsøkonomiske vurderinger af væsentlige infra-

strukturprojekter i Region Sjælland, COWI, Juni 2008.  

 

De relevante guides til samfundsøkonomiske analyser er blevet opdateret siden 2008, hvilket 

medfører, at forudsætningerne for analyserne i denne rapport adskiller sig på adskillige områder 

fra analyserne i rapporten fra 2008. F.eks. er både nettoafgiftsfaktoren hævet, og diskonterings-

renten sænket. Forudsætninger for analyserne i denne rapport er klart beskrevet, og man bør 

således være opmærksom på disse, når man sammenligner rapporterne. 

 

Dette bilag har til formål at facilitere en lettere sammenligning ved at præsentere resultater, hvor 

en række centrale forudsætninger er sat til samme niveau som i rapporten fra 2008. De ændrede 

forudsætninger er: 

 

 Der omregnes til 2008-priser. 

 Der ses bort fra korrektionsreserven på 50 pct. 

 Diskonteringsrenten sættes til 6 pct. 

 

Det ses, at nettonutidsværdierne bliver lavere, hvilket til dels skyldes, at resultaterne nu præsen-

teres på et lavere prisniveau (2008-kroner), men også den højere diskonteringsrente og det fak-

tum, at de største udgiftsposter ligger initialt i projektperioden. Derudover er de interne renter 

højere, hvilket især skyldes, at vi ser bort fra korrektionsreserven. Det er derudover vigtigt at 

nævne, at de interne renter skal vurderes ift. diskonteringsfaktoren på 6 pct. 

Tabel 11: Hovedresultater 

 Analyse 3.A Analyse 3.B Analyse 6.A Analyse 6.B 

Nettonutidsværdi i alt 33 mio. kr. -11 mio. kr. -2 mio. kr. 188 mio. kr. 

Intern rente 6,9 pct. 5,9 pct. 6,0 pct. 7,9 pct. 

Benefit-cost ratio 1,1 1,0 1,0 1,3 

Nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone 
0,36 

Ikke 
 relevant 

Ikke 
 relevant 

0,48 

Kilde: Trafikmodel og anlægsoverslag samt beregninger i TERESA 3.03. 
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BILAG 2 

ANALYSE AF ALTERNATIV RUTE 

 

I dette bilag er der i tillæg til hovedanalysen analyseret en alternativ omfartsvej. Denne stræk-

ning er beskrevet som Alternativ 6 i Stevns Kommunes forslag til linjeføring ”Fra Stevns til mo-

torvejen – en projektidé”, Ledelsessekretariatet, 2014. I dette afsnit præsenteres blot resultater-

ne af analyserne. Forudsætningerne for analyserne er præsenteret i afsnit 0. 

 

Tabellen nedenfor viser, at for de korte strækninger er ruten i hovedanalysen mere attraktiv end 

den alternative rute, både evalueret ved nettonutidsværdien og ved nettogevinsten pr. offentlig 

omkostningskrone. Kigger man derimod på de lange strækninger, er den alternative rute klart 

mest attraktiv. Således giver den alternative rute mellem Klippinge og hele vejen til Vestmotor-

vejen den klart mest positive samfundsøkonomiske værdi. Grunden til, at analyse 6.B giver et 

mere positiv resultat, sammenlignet med de øvrige analyser, er, at forøgelsen i kørselsomkost-

ningerne er klart lavest i denne analyse, ligesom tidsgevinsterne er klart højest. 

 

Tabel 12: Hovedresultater, Alternativ 6 

 Analyse 6.A Analyse 6.B 

Nettonutidsværdi i alt 55 mio. kr. 416 mio. kr. 

Intern rente 4,2 pct. 5,6 pct. 

Benefit-cost ratio 1,1 1,4 

Nettogevinst pr. offentlig omkostningskrone 0,19 kr. 0,70 kr. 

Kilde: Trafikmodel og anlægsoverslag samt beregninger i TERESA 3.03. 

 

Der ses de samme overordnede store gevinster og omkostninger i denne alternative analyse som 

i hovedanalysen, jf. Tabel 13 nedenfor. 
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Tabel 13: Nettonutidsværdier af udgifter og gevinster, alternativ rute (mio. kr.) 

 Analyse 6.A Analyse 6.B 

Anlægsomkostninger: -375 -614 

Anlægsomkostninger -443 -726 

Restværdi 69 112 

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: -16 -5 

Driftsomkostninger, vejinfrastruktur -16 -5 

Brugereffekter: 385 1.027 

Tidsgevinster, vej (personbiler, varebiler og lastbiler) 694 1.079 

Tidsgevinster, kollektiv transport 30 47 

Kørselsomkostninger, vej (personbiler, varebiler og lastbiler) -340 -98 

Eksterne omkostninger: -23 -7 

Luftforurening -15 -4 

Klima (CO2) -8 -2 

Øvrige konsekvenser: 84 14 

Afgiftskonsekvenser 98 21 

Arbejdsudbudsforvridning -72 -142 

Arbejdsudbudsgevinst 58 135 

Nettonutidsværdi i alt 55 416 

Note: Negative værdier indikerer udgifter, og positive værdier er gevinster. 

Kilde: Trafikmodel og anlægsoverslag samt beregninger i TERESA 3.03. 
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Resultatkontrakt 2015 
 

Formålet med denne resultatkonkrakt er at beskrive de planlagte aktiviteter i Energiklyngecenter 

Sjælland (EKCS) - det fælles center for grøn energiomstilling for kommunerene i Region Sjælland. Vi 

beskriver de strategiske mål, som centret forfølger på kommunerne vegne, og opstiller resultatmål for 

de enkelte aktiviteter. 

 

Kommunerne i Region Sjælland har mulighed for at slå to fluer med ét smæk – at omstille til et 

bæredygtig energisystem og samtidig udnytte de store investeringer til at skabe lokal udvikling, nye 

jobs, bedre forsyningssikkerhed og bedre rammer for bosætning. Men det kræver en koordineret og 

proaktiv indsats fra kommunerne. Fælles indsats via EKCS’ aktiviteter spiller en væsentlig rolle i at få 

dette til at lukkes.   

 

KKR tiltrådte i november 2014 K17’s indstilling om, ”…at Energiklyngecentret udarbejder en årlig 

resultataftale, som bl.a. bliver omdrejningspunkt for en årlig strategisk drøftelse…”.  

Resultatkontrakten forankres på alle niveauer i medlemskommunerne. Således bliver 

resultatkontrakten drøftet på K17-møde (22. maj), og 29. maj på EKCS’ generalforsamling, bestående 

af tekniske chefer/direktører fra medlemskommunerne.  

Om Energiklyngecenter Sjælland 
 

EKCS blev skabt i 2009, som et EU-støttet projekt på initiativ af tre kommuner fra Region Sjælland. I 

2012 blev EKCS etableret som en forening med deltagelse af 14 kommuner. I dag er 15 medlemmer 

af EKCS, og vi forventer, at der snart er 16 af Region Sjællands 17 kommuner med i dette fælles 

initiativ på energiområdet.  

 

Vision: EKCS har fokus på det lange seje træk, der gennem kommunal planlægning og 

implementering af en lang række konkrete indsatser skal føre kommunerne frem mod udfasning af alle 

former for fossil energi inden 2050.  

 

Formål/mission: EKCS gennemfører fælleskommunale initiativer, der er med til at drive den grønne 

energiomstilling i Region Sjælland, og dermed reducere drivhusgasudledningen, skabe lokal udvikling 

og etablere grundlaget for nye arbejdspladser. 

 

EKCS’ rolle: Centret  

 igangsætter og koordinerer fællesinitiativer på området,  

 gearer indsatsen med midler fra EU, nationale og regionale puljer,  

 formidler og forankrer metoder, projekterfaringer og anden viden 

Alt sammen med respekt for, at ledelsesretten i forhold til den konkrete planlægning og eksekvering 

ligger hos de enkelte kommuner. 

 

Bestyrelse: EKCS’ bestyrelse består af fire tekniske chefer/direktører fra medlemskommunerne, p.t 

fra Roskilde (formand), Slagelse, Kalundborg og Odsherred. Derudover har Region Sjælland en 

repræsentant i bestyrelsen. 

  

EKCS’ sekretariat: Består i øjeblikket af fem fuldtidsmedarbejdere med forskellig akademisk 

baggrund, tre studentermedhjælpere og en erhvervsPhD-studerende (tilknyttet EKCS og RUC).  
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Kort om indsatsen i 2014 

Energiklyngecenter Sjælland (EKCS) manifesterede sig i 2014 som en drivkraft i omstillingen til grøn 

energi – både på kommunalt og regionalt plan.  

Med Roskilde Universitet som energifaglig partner arbejdede EKCS tæt sammen med forvaltningerne i 

de 16 kommuner med henblik på at skabe et grundigt og bredt beslutningsgrundlag i forhold til 

omstillingen på energiområdet (STEPS-projektet).  

Med Bioenergi Sjælland blev der taget hul på en lang række konkrete implementeringsprojekter inden 

for etablering af nye vedvarende energianlæg baseret på lokalt produceret biomasse – 

projektmodning med involvering af relevante interessenter er i fuld gang rundt om i regionen.  

I STEPS Erhverv hjælper EKCS syv kommuner med at prioritere og afprøve den kommunale indsats 

for at fremme energieffektivisering og vedvarende energiomstilling i private erhvervsvirksomheder og 

udnyttelse af overskudsvarme fra industrivirksomheder til fjernvarmeformål.  

I PRIMES hjælper vi kommuner med at stille ambitiøse krav til energieffektivitet i de kommunale 

indkøbsudbud.    

Centrets fundament som kommunal medlemsorganisation blev stadfæstet af KKR, som anbefalede 

kommunerne at centrets aktiviteter forsætter i hvert fald til udgangen af den nuværende byrådsperiode 

(udgangen af 2017). Hermed er der sikret omkring ¼ af centrets nuværende årlige budget, og 

samtidig er EKCS position som en samlende kraft for kommunerne i Region Sjælland blevet 

bekræftet.  

EKCS søgte og fik bevilget tre projekter under puljen Region Sjælland - Grøn Satsning 2014, hvor 

Energiklyngecenter Sjælland er projektleder: 

 Indledende implementering af Bioenergi Sjælland-projekter 

 Bioøkonomi- forundersøgelse 

 CO2-toolbox – værktøjer til energieffektivisering i virksomheder  

Resultater og effekter af aktiviteterne i 2014 er nærmere beskrevet i EKCS Årsberetning 2014 (under 

udarbejdelse – forventes færdig 22. maj) 

Aktiviteter og mål for indsatsen i 2015 
I den følgende beskrives de strategiske mål og resultatmål for indsatsen i 2015. 

 

De strategiske mål beskriver den overordnede retning for arbejdet. Opfyldelse af strategiske mål kan 

typisk ikke opnås inden for et enkelt år, og den samlede effekt som EKCS’ og andre aktørers indsats 

afstedkommer, bør vurderes i et langsigtet perspektiv. 

 

Resultatmål derimod kan konkretiseres med planlagte aktiviteter, og opfyldelsen af de specifikke mål 

som opstilles for aktiviteterne kan monitoreres og evalueres. Resultatmålet er ikke nødvendigvis 

opfyldt på en udtømmende måde efter et år, men der er gennemført konkrete initiativer, som er med til 

at opfylde målet. 

  

EKCS’ aktiviteter og resultatmål skal være med til at skabe værdi for medlemskommunerne og for de 

øvrige myndigheder og andre, der bidrager med finansiering – herunder Region Sjælland. 

 

Strategiske mål i 2015: 

 at skabe kommunalt lederskab af energiomstillingen 

 at være med til at reducere drivhusgas-udledning og samtidig skabe offentlig og privat 

efterspørgsel/investeringer på energiområdet, som samtidig kan danne grundlag for lokal 

vækst og nye jobs. 
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 at skabe tværkommunale samarbejdsmuligheder, når det er relevant ifht udvikling af 

metoder, opbygning af viden, og ved implementering af konkrete fysiske anlæg 

 at være med til at styrke samarbejdet mellem kommunen, energiselskaber, erhvervsliv og 

borgere.  

 at tilvejebringe og formidle kommunalt beslutningsgrundlag ifht planlægningprocesser og 

implementering af konkrete energiprojekter 

 at formidle metoder og viden on grøn energiomstilling 

 at styrke faglige og strategiske kompetencer i kommunerne, forvaltning og politikere (kurser, 

netværk, erfaringsudveksling, fælles udviklingsprojekter)  

 at være med til at styrke samarbejdet mellem vidensinstitutioner og kommunerne i regionen 

 

Resultatmål og aktiviteter i 2015: 

Projektmodning/implementering af konkrete anlæg 

Resultatmål 1 Kravtype Resultatkrav 

EKCS - i tæt samarbejde med 

RUC - foreslår nye vedvarende 

energianlæg og understøtter de 

indledende faser i 

projektmodningen, herunder 

etablering af forpligtende 

partnerskaber mellem relevante 

aktører, tekniske og 

økonomiske foranalyser, 

kommunal beslutningsproces 

og 

borgerinddragelsesprocesser 

Aktivitet 1. Indledende implementering af Bioenergi Sjælland-

projekter:   

Projektmodning af otte konkrete bioenergi-

anlægsprojekter frem mod færdigt projektdokument 

(udgangspunkt for mijøvurderinger, egentlig 

projektering og finansiering af anlæg). 

Projektet afsluttes ultimo 2015. 

Projektet er finansieret af Region Sjælland med 

medfinansiering i form af timer fra deltagende 

kommuner.  

Aktivitet 2. Biogas 2020: I Region Sjællands del af projektet 

understøtter EKCS sammen med RUC 

projektmodning af 3-10 biogasanlæg, som etableres i 

forbindelse med en større industrivirksomhed – enten 

som aftager af biogas eller leverandør af organisk 

materiale til biogasproduktionen. Projekterne modnes 

frem til projektdokument og beskrivelse af mulige 

tekniske løsninger.  

Projektmål i 2015: Etablering af partnerskaber med 

relevante virksomheder, kommuner og landmænd om 

det videre arbejde. 

Projektet kører i perioden juli 2015 – juni 2018. 

Projektet er finansieret af EU (Interreg ØKS) og 

Region Sjælland – og del af større nordisk Interreg-

ansøgning om biogas 

(forudsætter godkendelse af Interreg-ansøgning og 

endelig godkendelse af medfinansiering i 

regionsrådet juni 2015) 

Aktivitet Vindkraft som katalysator for lokal udvikling: 

Projektets endelig mål er at skabe 3-6 lokalt forankret 

partnerskaber bestående af lokale borgere, 

embedsmænd, politikere mm., med et solidt 

beslutningsgrundlag, der gør dem stand til at 

gennemføre 3-6 konkrete vindmølleprojekter i Region 

Sjælland. 

Resultatmål i 2015: Alle fire arbejdspakker påbegyndt 

og samlet set ca. 1/3 færdiggjort. 

Projektet kører i perioden sept 2015 – nov 2016.  

Projektet finansieres primært af Region Sjælland og 

der forventes en engagement fra de deltagende 
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kommuner. (forudsætter endelig godkendelse af 

medfinansiering i regionsrådet juni 2015) 

 

Strategisk energiplanlægning 

Resultatmål 2 Kravtype Resultatkrav 

EKCS understøtter sammen 

med RUC kommunernes 

arbejde med strategisk 

energiplanlægning.  

Det er fokus på såvel 

beslutningsgrundlag og 

planlægningsprocesser i den 

enkelte kommune som 

muligheder for tværkommunalt 

samspil om grøn 

energiomstilling – herunder 

koordinering af metoder, lære 

af andre kommunerens 

erfaringer, og etablering af 

konkrete samarbejder om nye 

vedvarende 

energiproduktionsanlæg, 

fjernvarmeudvikling mv. 

Aktivitet 1. STEPS: Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for 

udarbejdelse og politisk vedtagelse af strategiske 

energiplaner i 16 kommuner i RS: 

 Kortlægning af vedvarende 

energiressourcer, energisystemer og 

drivhusgasudledningen i kommunen 

 Rapport over indsatsmulighederne i den 

enkelte kommune frem mod kommunernes 

2020-mål 

 Samordning med datagrundlag til SEAP 

(borgmesterpagt-rapportering) 

 Anbefalinger til den samlede strategiske 

energiplan i den enkelte kommune 

 Regional sammenfatning af resultaterne 

Det faglige arbejde skal være afsluttet 30. juni 2015. 

Projektet afsluttes endeligt i efteråret 2015. 

Projektet er finansieret af Energistyrelsen, Region 

Sjælland, med medfinansiering fra deltagende 

kommuner og energiselskaber. 

RUC er primær energifaglig drivkraft i denne aktivitet. 

EKCS er projektleder for projektet 

Aktivitet 2. STEPS: Forankring af strategisk 

energiplanlægningsproces i kommuner og 

energiselskaber.  

På regional plan understøttes: 

 Samarbejde mellem de 16 kommuners 

forvaltninger og politikere gennem 

seminarer, chef- og politikerkonferencer, 

nyhedsbreve mv. 

 

I den enkelte kommune arbejdes der systematisk 

med: 

 At løse organisatoriske udfordringer i 

udvikling af kommunens strategiske 

energiplan 

 Understøtte involvering/høring af 

energiaktører i udvikling af 

indsatsmuligheder for den enkelte 

kommune. 

 Tilføre viden om tværkommunal/regional 

kontekst i udvikling af indsatsmuligheder. 

 Understøtte videndeling og sammenhæng 

mellem beslutninger internt i kommunen 

 Målrettet videndeling og faglig 

opkvalificering af forskellige 

beslutningsniveauer i kommunen, af både 

teknisk og organisatorisk karakter. 

 Målrettet videndeling på tværs af kommuner. 

 Understøtte refleksion over interne 
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planprocedurer. 

 Understøtte tværkommunale samarbejder. 

 Identificere yderligere analysebehov. 

 

Endvidere forberedelse af og deltagelse i 

Energistyrelsens tre seminarer om strategisk 

Energiplanlægning, hvor resultaterne af alle de 

regionale initiativer i de danske regioner udveksles og 

drøftes. 

Aktivitet 3. STEPS: Der igangsættes et antal tværkommunale 

strategiske samarbejdsprojekter, som formuleret i 

STEPS-projektet. Som en del af STEPS-aktiviteterne 

identificeres de mest oplagte områder at søge et 

tættere samarbejde mellem flere kommuner og typisk 

også flere energiselskaber. De kommunale chefer og 

politikere involveres i prioriteringen af det videre 

arbejde.  

Samarbejdsprojekterne skal ikke nødvendigvis 

udmøntes i et konkret projekt inden for 2015, men der 

skal være forberedt et forløb med potentielle partnere 

og fundraising igangsat.  

Umiddelbart forventes følgende samarbejdsprojekter 

at blive søsat: 

 Biogas 2020 Interreg ØKS-projekt (fokus: 

biogas og industri) 

 Partnerskabsprojekt for varmeselskaber 

 EU om projektmodning af biogasprojekter 

(nærmere beskrevet under resultatmål 5.2) 

 Regionalt samarbejde om landvindmøller 

som lokal vækstmotor 

Aktivitet 4. STEPS Erhverv: Udarbejdelse af input til de 

kommunale strategiske energiplaner om særlig 

indsats over for energiforbrug i erhvervsvirksomheder 

– primært i otte deltagende kommuner  

Se mere under resultatmål ”Energieffektivisering og 

VE-omstilling i erhvervsvirkomheder” 

 

Energieffektivt indkøb i kommuner 

Resultatmål 3 Kravtype Resultatkrav 

EKCS er med til at understøtte 

kommuner i Region Sjælland i 

at stille ambitiøse og realistiske 

krav til energieffektivitet i 

forbindelse med kommunale 

udbud, herunder organisering 

af indsatsen i kommunerne og 

fokus på samarbejde med 

lokale leverandører   

Aktivitet 1. PRIMES: Der understøttes i hele projektperioden i 

alt 25 udbudsprocesser i de deltagende kommuner, 

og de konkrete erfaringer dokumenteres og formidles 

til danske og udenlandske kommuner. 

Resultatmål i 2015: Gennemførelse af 5-10 konkrete 

interventions i kommuner i Region Sjælland og i selve 

Region Sjællands indkøbsfunktion.  

Projektet er treårigt afsluttes i oktober 2016 

Projektet er finansieret af EU (Intelligent Energy), og 

de danske aktiviteter gennemføres sammen med EC 

Network og Holbæk Kommune (projektleder) 
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Energieffektivisering og VE-omstilling i erhvervsvirkomheder 

Resultatmål 4 Kravtype Resultatkrav 

EKCS understøtter 

kommunerens og Region 

Sjælland indsats over for 

energieffektivisering og 

vedvarende energiomstilling i 

private erhvervsvirksomheder. 

Særligt fokus på små- og 

mellemstore virksomheder. 

EKCS samarbejder med 

Symbiosecentret hvor relevant.    

Aktivitet 1. Energirenovering i små og mellemstore 

virksomheder (Grøn komité SMV-projekt): 

gennemførelse af grundige energiscreeninger i tre 

repræsentative virksomheder og at motivere 

virksomhederne til at gennemføre de foreslåede 

energieffektiviseringsprojekter og omstillingsprojekter 

til vedvarende energi. Efterfølgende formidle 

erfaringerne til andre virksomheder i RS, evaluere 

barrierer og muligheder og udføre en forundersøgelse 

vedrørende finansiering af energiprojekter via lån mv. 

Projektet er afsluttet 31. marts 2015. 

Projektet er gennemført i samarbejde med Siemens, 

Danfoss og SEAS-NVE. 

Projektet er finansieret af RS med medfinansiering fra 

de tre deltagende energikonsulentfirmaer 

Aktivitet 2. STEPS Erhverv: Planlægning af indsats over for 

energieffektivisering og vedvarende energiomstilling i 

private erhvervsvirksomheder. Det udarbejdes 

konkrete lister over mulige indsatser i de otte 

partnerkommuner, og resultaterne formidles til andre 

kommuner i regionen. Fokus på kommunens 

klimamål, virksomhedernes konkurrenceevne, 

udnyttelse af industriel overskudsvarme og på 

fleksibilitet ifht el- og varmesystemet. Derudover 

afprøves en række konkrete tiltag i projektperioden. 

Det faglige arbejde skal være afsluttet 30. juni 2015. 

Projektet afsluttes endeligt i efteråret 2015. 

Aktivitet 3. ”CO2-toolbox”: udvikling en regionalt baseret 

internetplatform med værktøjer, lokale cases og 

information om klima- og energieffektivisering til 

Regionens virksomheder. En sådan platform kan 

anvendes direkte af interesserede virksomheder, men 

kan også anvendes af Regionens kommuner til at 

understøtte opgaver i forhold til erhvervsservice, 

tilsyns- og klimaopgaver mv. Endvidere kan den 

styrke de lokale erhvervsråds medlemsservice på 

klima- og energiområdet. 

Projektet overordnede formål er at styrke den enkelte 

virksomhed i dens arbejde med at nedbringe CO2- 

udledningen gennem energieffektiviseringer og 

omstilling til VE. 

 

Interne og organisatoriske resultatmål 

Resultatmål 5 Kravtype Resultatkrav 

Øvrige aktiviteter i EKCS Aktivitet 1. ErhvervsPhD om biogas og biomasseudnyttelse, 

med fokus på forretningsmodeller for etablering og 

drift af biogasanlæg 

Treårigt forløb med afslutning 2017 

Aktivitet 2. Samarbejde Symbiosecentret og Gate 21: 

Udarbejdelse af en aftale om samarbejde mellem de 

tre organisationer, der sikrer et konstruktivt og smidigt 

samarbejdet mellem disse tre væsentlige aktører 
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inden for Grøn Energiomstilling i ”Greater 

Copenhagen”. De tre organisationer har hver deres 

styrkepositioner og er skræddersyet til at løse de 

særlige udfordringer og muligheder der er 

kendetegnende for de to regioners energisystemer og 

erhvervsstruktur.  

Samarbejdsaftalen forventes indgået i først halvdel af  

2015 

Aktivitet 3. Fundraising for andre projekter, der kan give værdi 

for kommunerne i Region Sjælland, blandt andet 

puljer i EU, nationale puljer og Region Sjællands 

puljer. 

Vi arbejder blandt andet på: 

 Ansøgning til EU (Horizon 2020 EE19) om 

etablering af et tættere samspil med 

finanssektoren om udlån til etablering af 

vedvarende energianlæg og 

energirenoveringsprojekter i boligsektoren. 

(ansøgt projektstart oktober 2015) 

 Ansøgning til stort EU-projekt (Horizon 2020 

ELENA), som skal sikre støtte til projektering 

af biogasanlæg og tilhørende 

fjernvarmesystemer (ansøgt projektstart 

2016) 

 Ansøgning til Miljøstyrelsen (”Grønne 

ildsjæle”) om etablering af hjemmeside om 

erfaringer med etablering af 

nærvarmesystemer i landsbyer (ansøgt 

projektstart september 2016) 

Løbende aktivitet 

 

Retning for det videre arbejde fra 2016 
EKCS vil fortsat koncentrere arbejdet om ”hovedsporet” i den grønne omstilling i kommunerne, altså 

selve de store og små ”infrastruktur”-projekter, der er nødvendige for at omstille energisystemerne fra 

fossil energi til vedvarende energi. Og ligeledes initiativer, der er med til at effektivisere 

energiforbruget i erhvervslivet, hos borgere og i de kommunale og regionale institutioner. 

 

EKCS vil på denne måde være med til at styrke offentlig og offentlig/privat efterspørgsel efter grønne 

energiløsninger, med væsentlige investeringer i regionen til følge. EKCS vil løbende spille bolde 

videre til de organisationer, der arbejder på at omsætte investeringer til lokal udvikling og 

vækstpotentiale for lokale virksomheder.   

 

Kommunerne i Region Sjælland har en unik mulighed at skabe nye erhvervsaktiviteter og nye 

indtægtsmuligheder via den grønne energiomstilling. De fleste af kommunerne i regionen har store 

uudnyttede bærdygtige energiressourcer, og der er forholdsvis god plads til at indpasse vedvarende 

energianlæg. Således har Region Sjælland et andet udgangspunkt og en række andre muligheder 

end fx i Region Hovedstaden. Der kan være basis for at udvikle et tættere samarbejde mellem de to 

regioner, hvor landkommuner er med til at opfylde behov for energiproduktion i bykommunerne – fx i 

regi af Greater Copenhagen-samarbejdet. 

 

Nye vedvarende energianlæg som fx biogasanlæg er komplekse at forberede og etablere – såvel 

teknisk som i forhold til selskabskonstruktion, finansiering, sikring af stabile leverancer af biomasse og 

senere drift af anlægget. Og i dag tager det flere år at nå til en beslutning om etablering af et anlæg. 
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Det er et eksempel på at nye vedvarende energianlæg stiller nye krav til såvel kommunen som til 

energiforsyningsselskaber og andre aktører, der skal være med til at løfte opgaven.   

 

Tilsvarende er det komplekst at etablere nye landvindmøller i kommunerne. Energistyrelsen og andre 

har beregnet, at landvindmøller allerede på nuværende tidspunkt er den billigste måde at producere 

strøm.  På trods af de økonomiske fordele er Danmark dog langt fra at opfylde målsætninger fra 

energiforliget i 2012. I Region Sjælland var det i 2104 fx kun Kalundborg Kommune, der gav tilladelse 

til opførelse af nye vindmøller. Flere kommuner har sendt nye vindmølleplaner i høring i 2015, men for 

langt de fleste kommuners vedkommende er der stadig udsigt til markant borgermodstand i stort set 

alle de udpegede områder. Udfordringerne består især i modviljen til at være naboer til moderne, høje 

vindmøller.  

 

Intet tyder på, at udfordringerne ift. hverken bioenergi eller vindkraft vil blive løst uden yderligere 

samarbejde mellem kommuner, energiselskaber, eksperter og landbrugsorganisationer – og ved en 

konstruktiv inddragelse af berørte borgere. Og alternativet til et sådant samarbejde er business as 

usual, og det deraf følgende fokus på fossilt baserede løsninger eller import af træpiller fra udlandet. 

EKCS kan spille en vigtig rolle i at skabe det nødvendige samarbejde. 

 

I takt med at kommunerne kommer i land med vedtagelse af strategiske energiplaner, vil centrets 

aktiviteter få mere og mere fokus på implementering af de planlagte anlæg og andre indsatser. 

Centret vil være med til at skabe partnerskaber mellem aktører, der kan være med til at virkeliggøre de 

planlagte tiltag, arbejde målrette på at tilvejebringe et godt beslutningsgrundlag for partnerne og for 

kommunen og understøtte formulering af EU-ansøgninger til teknisk assistance og 

demonstrationsprojekter. 

 

Der vil være meget fokus på tværkommunale samarbejder – enten samarbejde om fælles eller 

grænseoverskridende energisystemer – eller i som af fælles udvikling af metoder og udveksling at 

erfaringer og viden. I mange tilfælde vil EKCS indgå i forberedelse af fx anlægsprojekter, der 

umiddelbart kun omhandler en enkelt kommune, men som har interessante perspektiver for flere 

andre kommuner i regionen. 

 

Kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning er en tilbagevendende og fortløbende 

proces. Derfor vil centret vil fortsat have fokus på udvikling af metoder og processer i forbindelse med 

denne planlægning. Og vil samtidig være med til at formidle erfaringer og succeshistorier fra Region 

Sjælland til andre danske regioner og til andre relevante lande.   

 

EKCS vil fortsat søge midler fra Region Sjælland til udviklingsprojekter, der er med til at opfylde 

centrets strategiske mål og som tilfører værdi for medlemskommunerne.  

 

EKCS vil søge et tæt samarbejde med Gate21, Symbiosecentret og andre relevante aktører. På 

denne måde er EKCS med til at tage fat på den praktiske implementering af tankerne bag Greater 

Copenhagen. Det kan betyde, at EKCS i nogle projekter vil blive direkte involveret i aktiviteter i 

kommuner i Region Hovedstaden. 

 

Energiklyngecenter Sjælland udarbejder frem til september måned en ny strategi for arbejdet i 2016 

og fremover – herunder en plan for den videre finansiering af centrets aktiviteter.  

 



2.5 Beslutningssag: Energiklyngecenter Sjælland 
resultatkontrakt 2015 
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BIOENERGI 
Det fælles regionale bioenergisamarbejde (Bioenergi Sjælland) blev 
afsluttet 2014. Vi har som projektleder sikret det daglige samarbejde 
mellem landbrugsorganisationer, kommuner og eksperter, herunder især 
Roskilde Universitet. I september kunne vi overlevere følgende resultater  
til medlemskommuner og forsyningsselskaber:

¡¡ 29 detaljerede feasibility-analyser der beskriver, hvordan lokale 
biomasserressourcer bedst anvendes til at dække lokale energibehov. 
Hver kommune har modtaget en til tre forslag til især biogasanlæg og 
halmvarmeanlæg. Analyserne inkluderer budget, risikovurderinger 
og beskrivelse af mulige leverandør og aftagerforhold. Alle de 
præsenterede feasibility-studier viser positive tal på bundlinjen. 
Økonomien i de foreslåede anlæg er sammenholdt med økonomien 
i øvrige typer af energianlæg for at sikre, at der kun præsenteres 
forslag til bioenergianlæg i de områder, hvor det vil være den mest 
hensigtsmæssige løsning for lokalområdet.
¡¡ Kortlægning af tilgængelige biomasseressourcer i alle geografiske 
områder af Region Sjælland. Fokus er på de restfraktioner, der ikke 
anvendes, og dem der kan udnyttes bedre.
¡¡ En lang række analyser og notater omkring tekniske forhold.

Projektet har sat fokus på, at lokale biomasseressourcer ikke alene kan 
sikre en stabil energiforsyning, det kan også skabe nye langsigtede ind-
tægter for områdets landmænd og skovbrug. 

Hvis de 29 anlæg opføres, vil det bl.a. medføre:

¡¡ Investeringer for over to milliarder kroner
¡¡ Cirka 1500 nye arbejdspladser
¡¡ En reduktion på 1,4 mio. tons CO2.Det svarer til 71% af de 
reduktionsforpligtigelser, regionens kommuner har indgået frem mod 
2020 via fx borgmesterpagten.

Implementeringen af de otte første anlæg er startet op i december 2014. 
Energiklyngecenter Sjælland faciliterer samarbejdet mellem kommuner, 
Roskilde Universitet og repræsentanter fra lokale interessegrupper, her-
under borgere. Der er udsigt til, at mange af de øvrige feasibility-studier 
bliver anvendt i forberedelsen af nye anlæg i 2015 og 2016.

Sammen med Roskilde Universitet, Grønt Center og Symbiosecentret 
fokuserer vi i et nyt projekt bredere på de bioøkonomiske potentialer. 
Projektet sætter fokus på regionens virksomheder, de værdikæder de 

2014 stod i resultaternes tegn i Energi-
klyngecenter Sjælland. I 2014 kunne 

vi, som medlemskommuner, forankre vores 
samarbejde med opstart af to stærke projekter, 
STEPS og STEPS Erhverv, inden for ét af Energi-
klyngecenter Sjællands helt centrale områder 
– strategisk energiplanlægning. Det er en tydelig 
effekt og et resultat af den fælles ambition, vi 
har i kommunerne i Region Sjælland. Ambitioner 
og projekter som er med til at sætte Region 
Sjælland på landkortet.

2014 var også året, hvor vi afsluttede et stort pro-
jekt omkring brug af lokal biomasse til energi. Med 
det brede partnerskab bag Bioenergi Sjælland har 
vi kommuner fået kastet lys over vores behov og 
potentialer, og vi har fået præsenteret en række 
konkrete muligheder for at opstille nye anlæg. Det 
giver retning og muligheder for at handle.

Kompetenceudvikling og videndeling har derfor 
også været i højsædet i 2014, ligesom den brede 
forankring er blevet styrket. Energiklyngecenter 
Sjælland har samlet partnere, politikere og 
interessenter blandt andet til to energipolitiske 
topmøder. Den strategiske energiplanlægning 
er rykket langt op på den politiske dagsorden. 
Samarbejdet og resultaterne giver også genlyd 
hos KKR. De har stadfæstet centret som kom-
munal medlemsorganisation og anbefaler at fort-
sætte centrets aktiviteter i deres byrådsperiode.

I slutningen af 2014 kunne Energiklyngecenter 
Sjælland fejre fem års jubilæum. De seneste fem 
år har vi opbygget et fællesskab og et samarbej-
de, som med al tydelighed viser sit værd i 2014. 
Vi fokuser ikke længere alene på idéer og visio-
ner, – i dag arbejder vi også med handlinger.  
Og det vil vi også gøre fremadrettet. 

Vi har sagt det før, og vi mener det fortsat: 
Sammen er vi stærkere.

Martin Holgaard
Bestyrelsesformand
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indgår i, og deres muligheder for at anvende bioressourcer til at 
understøtte nye vækstmuligheder.

Bioenergi vil også fremover være et klart fokusområde for Energi-
klyngecenter Sjælland.

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING 
Strategisk energiplanlægning var rygraden i vores arbejde i 2014, 
hvor vi har taget en række vigtige punkter op til dialog. Vi har, 
sammen med borgmestre, udvalgspolitikere og repræsentanter 
fra forsyningsselskaberne, diskuteret lokale udviklingsmuligheder 
og mål frem mod 2035, politisk lederskab og kommunernes næste 
skridt. I fællesskab har vi drøftet mulighederne for tværkommunale 
fjernvarmesamarbejder, fælles udnyttelse af affaldsressourcer 
og ny produktionskapacitet i vores region. Diskussionerne giver 
retning for kommunernes fremtidige samarbejder. Dialogen er 
sikret gennem to energipolitiske topmøder, partnerforumsmøder, 
et politikerforum og en rækker møder for de kommunale strate-
giske energiplanlæggere såvel som de tekniske direktører. Den 
brede deltagelse dokumenterer, at vi har skabt et bredt, stærk og 
engageret partnerskab, der møder talstærkt op og tager ejerskab. 
STEPS-partnerskabet betyder, at 19 affalds- og varmeskaber nu 
også er inviteret med i dialogen og aktiviteterne omkring strate-
gisk energiplanlægning i vores region.

Energiklyngecenter Sjælland har skabt et bredt indblik i STEPS- 
projektets resultater. I 2014 har kommunerne fået adgang til 
foreløbige drivhusgasopgørelser, kortlægning af regionale og 
kommunale varmedata samt kortlægning af 128 landsbyer, der 
primært er opvarmet med olie.  Det danner, sammen med det øvrige 
materiale fra Bioenergi Sjælland, grundlag for nye indsatser. 

I 2014 har vi været med til at udvikle og formidle en fælles metode 
for strategisk energiplanlægning, og sikret at det er sket samtidigt 
i kommunerne. Det har skabt et grundigt beslutningsgrundlag for 
kommunens videre arbejde med strategisk energiplanlægning. 

Grønne og energieffektive indkøb er endnu en måde at indfri  
reduktionsforpligtigelser på. Vi arbejder derfor på at sænke 
kommunernes klimaaftryk gennem nye udbudsprocedurer. Her 
hjælper vi indkøbsafdelinger med at sætte parametre som energi-
forbrug og den samlede driftsøkonomi ind i udbuddene fremfor 
alene at kigge på indkøbspris.  

De mange spor og initiativer kan skrives direkte ind i de strategiske 
energiplaner.

ERHVERVSINITIATIVER
Virksomhederne, deres energiforbrug og konkurrenceevne er 
et særskilt fokusområde af den strategiske energiplanlægning i 
Region Sjælland. Kommuner, energiselskaber og forskere er gået 
sammen, målet er at finde måder at støtte erhvervsvirksomhederne 
til at gennemføre omstillingen til et effektivt og fleksibelt energifor-
brug og udfase fossile brændsler. Vi har særligt fokus på energi-
løsninger, der på én gang er rentable for virksomheden, bidrager 
til CO2-reduktion og samtidig peger i retning af at kunne løse 
udfordringer i Danmarks fremtidige energisystem, hvor behovet  
for fleksibilitet bliver større. Vi har bl.a. fokuseret på udnyttelse  
af overskudsvarme i forskellige case-projekter, og har udarbejdet 
kortlægninger med identificering af erhverv med overskudsvarme
potentialer i 8 kommuner. Der er også fokuseret på at fremme 
brugen af den nationale støtteordning  der medfinansierer med 
op til 60 % når virksomheder med procesenergi omstiller til 
vedvarende energi. I 2014 blev der samlet tildelt ca. 38 mio. 
støtte kroner til 35 virksomheder i Region Sjælland. En øget 
informations indsats om støttemuligheden giver forventninger om, 
at flere af regionens virksomheder vil få støtte i 2015. Målet er, at 
mindst 50 mio. kr. vil tilfalde regionens virksomheder. Herudover 
har vi har arbejdet med energiscreeninger og potentiale for omstil-
ling af tre konkrete SMV’er i regionen samt støttet andre konkrete 
virksomheder i forslag til energieffektivisering og omstilling. 
Der er fortsat betydelige besparelsespotentialer i erhvervet med 
attraktive tilbagebetaling af investeringer. I arbejdet med erhvervs-
indsatsen har vi involveret tilsynsmedarbejdere, klimakoordinato-
rer, strategiske energiplanlæggere samt erhvervskonsulenter og 
erhvervsråd. På den måde er energidagsordenen bredt ud til en 
bredere målgruppe i kommunerne. Det giver et godt grundlag for 
samarbejde.

Erfaringer med og aktiviteterne for erhvervslivet skal indgå som 
input og modeller i de kommunale strategiske energiplaner.  
Erfaringer og input vil også indgå på en ny hjemmeside støttet af 
Region Sjælland. Her arbejder vi på at gøre lokale cases, værk-
tøjer og information om klima- og energieffektivisering tilgængelig 
for regionens virksomheder, erhvervsråd og kommuner.



ØKONOMISKE NØGLETAL 2014
Energiklyngecenter Sjælland kommer ud med et overskud på 
550.896 kr. i 2014. Energiklyngecenter Sjælland har siden etab-
lering som forening i 2012 haft positive regnskaber. Resultatet 
for 2014 fordobler næsten egenkapitalen, som ved udgangen af 
december var på 983.566 kr.

Energiklyngecentrets indtægter kommer fra mange kanter. Mest 
markant i 2014 var bidragene fra Region Sjælland. De udgør 
sammen med kommunernes kontingenter og puljemidler fra  
Energistyrelsen 62 % af de samlede indtægter. Se figur.

2015 OG FREM
Energiklyngecenter Sjælland har fokus på det lange seje træk, 
der gennem kommunal planlægning og implementering af en 
række konkrete indsatser skal føre kommunerne frem mod 
udfasning af alle former for fossil energi inden 2050. Det er vores 
vision. Årsrapporten 2014 viser, hvordan vi sammen med vores 
medlemmer og partnere er godt på vej. 

Strategisk energiplanlægning i kommunerne er en tilbagevend-
ende og fortløbende proces. Derfor vil centret fortsat have fokus 
på udvikling af metoder og processer i forbindelse med denne 
planlægning. Derudover vil vores aktiviteter, i takt med at kommu-
nerne vedtager de strategiske energiplaner, i større og større grad 
fokusere på implementering af de planlagte anlæg. Vi er allerede i 
gang. Derfor skal vi forsat skabe nye og stærke partnerskaber og 

søge regionale, nationale og internationale projektmidler. I Region 
Sjælland kan vi bruge de store anlægsinvesteringer til at skabe  
lokal udvikling og nye jobs i vores erhvervsliv og landbrug, lige-
som en bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressource-
effektivitet øger konkurrenceevnen hos virksomhederne i regionen.

Vi vil fortsat skabe værdi for vores medlemmer ved at:

¡¡ Styrke kommunalt lederskab af energiomstillingen.
¡¡ Være med til at reducere drivhusgas-udledning og samtidig 
skabe offentlig og privat efterspørgsel/investeringer på 
energiområdet.
¡¡ Skabe tværkommunale samarbejdsmuligheder, når det er 
relevant i forhold til udvikling af metoder, opbygning af viden, 
og ved implementering af konkrete fysiske anlæg.
¡¡ Være med til at styrke samarbejdet mellem kommunen, 
energiselskaber, erhvervsliv og borgere.
¡¡ Tilvejebringe og formidle kommunalt beslutningsgrundlag i 
forhold til planlægningprocesser og implementering af konkrete 
energiprojekter.
¡¡ Formidle metoder og viden om grøn energiomstilling.
¡¡ Styrke faglige og strategiske kompetencer i kommunerne, 
forvaltning og politikere (kurser, netværk, erfaringsudveksling, 
fælles udviklingsprojekter).
¡¡ Være med til at styrke samarbejdet mellem vidensinstitutioner 
og kommunerne i regionen.

Energiklyngecenter Sjælland

Universitetsparken 7

4000 Roskilde

Email: info@energiklynger.dk

www.energiklyngecenter.dk 

Udgivet af: Energiklyngecenter Sjælland

Fotos: Jon Nordstrøm og Bigstockphoto

Layout: Westring kbh
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2.6 Beslutningssag: Indspil til Greater Copenhagen



Indspil til hvordan de Sjællandske kommuner kan se sig i Greater Copenhagen:

De 17 sjællandske kommuner indgår aktivt i arbejdet med Greater Copenhagen og står bag den fælles 
vision og hensigten om at samarbejde om at skab vækst og arbejdspladser i hele metropolen. Det er 
naturligvis en forudsætning, at de sjællandske kommuner kan se sig selv i samarbejdet. Det betyder, at de 
sjællandske kommuner har en række forventninger til samarbedet ligesom de sjællandske kommuner 
mener, at kunne bidrage med særlige styrker til samarbejdet.

Visionen:

Bestyrelsen for The Greater Copehagen & Skåne Comiteé har besluttet følgende prioriteter i en fremtidig 
fælles organisation for det regionale, erhvervspolitiske samarbejde:



Følgende er defineret som værende Basis-tjenester i en ny fælles organisation:

Indsatser, som medlemsorganisationerne frivilligt kan deltage i (Finansieres via deltagerbetaling eller anden 
ekstern finansiering):



Oversigt organisering og projekter



Strategiske tiltag for at nå visionen fra et Sjællandsk perspektiv:

1. Vi skal have de stærkeste aktører til at arbejde for Greater Copenhagen og de Sjællandske 
kommuner skal have mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i forhold til disse aktører.

2. Vi skal have større intern mobilitet i regionen, ligesom vi skal konsolidere regionen som 
Nordeuropas trafikale knudepunkt .

3. Vi skal sikre, at hele regionen kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft.
4. Vi skal arbejde for at de Sjællandske styrkepositioner bliver bragt i spil i forhold til at opfylde 

Greater Copenhagens vision
5. Vi skal sikre os, at der investeres i sjællandsregionen - orientere os internationalt

1. Vi skal have de stærkeste aktører til at arbejde for Greater Copenhagen og de Sjællandske kommuner 
skal have mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i forhold til disse aktører:
- De sjællandske kommuner skal som minimum have en plads i bestyrelsen i Copenhagen Capacity
- Der skal etableres et tæt samarbejde mellem Sjællands og Hovedstadens EU-kontorer og på sigt 

skal der kun være et kontor, gerne i fælleskab med Skåne.
- Væksthusene skal have en tydeligere rolle som aktør i Greater Copenhagen. Der skal etableres et 

endnu tættere samarbejde mellem Væksthus Sjælland og Væksthus Hovestaden.
Samarbejdsområder kunne være:

• Internationalisering 
• Finansiering (FinanceZealand skal dække hele Sjælland)
• Vækstfabrikker – Væksthus Sjælland har etableret den første i Hovedstaden og er i dialog 

med Albertslund og København om yderligere initiativer
• Eliteiværksætterindsatsen i Team VækstDanmark
• Væksthuset som vidensbank. Det fungerer godt på Sjælland, og der vil være 

stordriftsfordele i form af et endnu stærkere videns miljø omkring analyserne samt 
økonomisk

- Vi skal have fokus på, at vi har de rigtige aktører til at forfølge Greater Copenhagens vision, det skal 
blandt andet ske ved, samordning af aktører (Projekt er beskrevet - Pilot projekt på det grønne 
område er igangsat)

- Et sammenhængende erhvervsfremmesystem er en vigtig del af arbejdet med Greater 
Copenhagen, herunder erhvervsservice i forhold til de eksisterende virksomheder og iværksættere 
(Selvstændigt projekt med indsatser er igangsat)

Redskaber:

- Politisk: Pres i bestyrelsen
- Administrativt: Pres i styregruppen

2. Vi skal have større intern mobilitet i regionen, ligesom vi skal konsolidere regionen som Nordeuropas 
trafikale knudepunkt :
- Prioriteringerne i Sjælland baner vejen frem skal så vidt muligt søges indarbejdet i det fælles 

Trafikcharter for Greater Copenhagen
- Etablering af logistik-klynge i Sjællandsregionen

Redskaber:

- Politisk pres
- Køge Kommune har stillet en resurse til rådighed til at medvirke i arbejdsgruppen.



3. Vi skal sikre, at hele regionen kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft:

Der er tre ben i at forfølge dette mål:

1. Beskæftigelsesindsatsen. 
2. Uddannelsesinstitutionerne.
3. Tiltrække udenlandske talenter.

Disse ben arbejdes der med lokalt, regionalt og nationalt.

- Greater Copenhagen samarbejdet skal bruges til:
o At parterne bag Greater Copenhagen anerkender, at der er behov for 

uddannelsesinstitutioner i hele metropolen.
o At parterne bag Greater Copenhagen i forhold til national niveau bakker om, at der skal 

sikres uddannelsesinstitutioner på Sjælland, der kan levere arbejdskraft til de sjællandske 
virksomheder. 

o At der etableres samarbejder der kan understøtte at akademikere også søger mod 
Sjællands virksomheder. 

Redskaber:

- Politisk: Pres i bestyrelsen
- Administrativt: Pres i styregruppen

4. Vi skal arbejde for at de Sjællandske styrkepositioner bliver bragt i spil i forhold til at opfylde Greater 
Copenhagens vision

Fokus på at der investeres i Sjællands styrkepositioner.

Fødevarerområdet (Arbejdsgruppe nedsat):

På Sjælland er der er ca. 20.000 der arbejder i fødevaresektoren, og den omsætter for 45 mia. kroner. På 
trods af at antallet af virksomheder og ansatte er faldet, er den samlede omsætning steget over de sidste 
10 år.  

Der skal i Greater Copenhagen samarbejdet arbejdes for at der i det igangsatte fødevareprojektet også 
fokuseres på:

• Primærproduktion, forædling, distribution og innovation indenfor fødevareerhvervet
• Iværksætteriet og det lokale madhåndværk 
• Etablering af klynge inden for frøavl

Re-industrialisering af Sjælland/produktions-sites

En ny type industrivirksomheder er vokset frem, som både skaber arbejdspladser og styrker økonomien. 
Den nye type industrier er ikke kendetegnet af bestemte brancher, men af den måde de arbejder på. De 
har brugt krisen til at trimme og optimere produktionen. De har udviklet nye forretningsmodeller, opbygget 
nye og stærkere koncepter og kunderelationer. Og tallene viser, at det skaber effekt.

Sjælland kan tilbyde Greater Copenhagen samarbejdet:

- Plads til store transporttunge- og/eller pladskrævende produktionsvirksomheder
- Plads på havne til erhverv med højt aktivitetsniveau
- Mulighed for godsterminal



Bioøkonomi, energi, miljø, klima og bæredygtighed

Vi skal arbejde for, at der er fokus på:

• Mulighed for at blive førende både som testområde, investeringsområde og brandingmæssigt
• Internationalt vækstområde for klimavenlige produktionsvirksomheder

Turisme (arbejdsgruppe nedsat):

Sjælland havde i 2014  i alt 4.293.259 overnatninger kommercielle overnatninger (Kilde dansk statestik).

• Turismeprojekt der allerede har været igangsat under Greater Copenhagen er i lyset af den nye 
nationale struktur ved at blive redefineret. Vi kan spille ind med:

o At Greater Copenhagen bør koncentrere sig om den internationale vinkel og indsats

Kapitalisering af de store offentlige investeringer (Fokus område for Greater Copenhagen):

• Vi skal arbejde for, at der er fokus på de store investeringer (ca. 140 milliarder) i Femern Bælt, sygehus 
og jernbane m.m., som Regionen og Staten i de kommende år vil foretage i regionen.

Redskab: 

- De styrkepositioner der ikke er vedtaget, dagsordenssættes administrativt og politisk
- De kommuner der har en særlig interesse i de områder hvor der er nedsat/nedsættes 

arbejdsgrupper afsætter resurser til deltagelse i arbejdsgrupperne. 

5. Vi skal sikre os, at der investeres i sjællandsregionen - orientere os internationalt

Greater Copenhagen har igangsat en række projekter der skal understøtte internationaliseringen:

- Tiltrækning af udenlandske investeringer
- Markedsføring via fælles brand
- Kernefortælling om Greater Copenhagen 
- Vækst i eksisterende internationalt orienterede virksomheder

Fokus på at få det maksimale ud af allerede iværksatte initiativer med investorportal, branding projekt, 
indstik til kommuneplan – Vi er Greater Copenhagen. I forhold til vækst i eksisterende virksomheder har 
den enkelte kommune mulighed for at deltage i fælles modtageapparat og international house.

Redskaber: 

- Den enkelte kommune tager initiativ til at få fulgt op på om de får det maksimale ud af projekterne. 
Er investorportalen opdateret med kommunens tilbud og har kommunen implementeret indstik til 
kommuneplan?

- I forhold til markedsføring sikrer de kommunale medlemmer af styregruppen for Greater 
Copenhagen at Sjælland også markedsføres (eksempelvis via kernefortællingen ved at der er 
billeder fra Sjælland på den fælles hjemmeside etc.).

- Roskilde og Lolland kommuner har afsat resurser i form af arbejdskraft til fælles branding og 
markedsføringsinitiativerne.

Nuværende resurser til at understøtte strategien:

• 2 medlemmer af bestyrelsen (Formand og næstformand for KKR Sjælland)
• 2 medlemmer i styregruppen (2 kommunaldirektører)
• 3 deltagere i sekretariatet (Roskilde og Køge Kommuner stiller en medarbejder til rådighed 1 dag om 

ugen, 1 repræsentant fra KKR sekretariatet)
• Indspil fra EKO



• Kommunale deltagere i de forskellige arbejdsgrupper (Trafikcharter, Kernefortællingen, Fødevare, Et 
sammenhængende erhvervsfremmesystem).



2.6 Beslutningssag: Indspil til Greater Copenhagen



Greater Copenhagen – Oversigt over indspil fra kommunerne

Hovedemne Deltemaer Indsats/område Sammenhæng til eksisterende projekter 
i Greater Copenhagen

Uddannelsesinstitutioner Niveau 
Placering
Uddannelse i alle dele af regionen
Uddannelser placeres tæt på virksomhederne 
Styrke samarbejdet mellem institutionerne og det lokale 
erhvervsliv 
Skabe innovative uddannelses- og forskningsinstitutioner

Beskæftigelsesindsats Samarbejde på tværs af regioner/kommuner om hvordan 
vi sikrer arbejdskraft – særlig akademisk – til de af vores 
virksomheder der skaber vækst

Tiltrækning af 
arbejdskraft

Tiltrække udenlandske talenter

Fælles 
interessevaretagelse på 
infrastrukturområdet

Prioriteringerne i Sjælland baner vejen er det centrale
Rute 23 til Kalundborg

Copenhagen Trafikcharter

Tiltrækning af udenlandske 
investeringer

Branding projekt 
Indstik til kommuneplan – Vi er Greater 
Copenhagen  
Investorportal

Internationalisering

Vækst i eksisterende internationalt 
orienterede virksomheder

Markedsføring via fælles brand
Kernefortælling om Greater Copenhagen

Fokus på at få de allerede iværksatte initiativer med 
investorportal, modtageapparat og international house til 
at fungere og blive succesfulde. Modtageapparat

International house
Samordning af aktører Fælles EU-kontor

Væksthuse
Pilotprojekt på det grønne område, danner 
grundlag for det videre arbejde med 
samordning af aktører (Delprojekt under 
projektet et sammenhængende 



erhvervsfremmesystem).

Fødevarer Primærproduktion, forædling, distribution og innovation 
indenfor fødevareerhvervet
Iværksætteriet og det lokale madhåndværk
 Del af ærtebæltet
Klynge inden for frøavl

Fødevareprojekt

Re-industrialisering af 
Sjælland/produktions-sites

Plads til store transporttunge- og/eller pladskrævende 
produktionsvirksomheder
Plads på havne til erhverv med højt aktivitetsniveau
Mulighed for godsterminal

Kapitalisering af de store offentlige 
investeringer

Femern Bælt
Sygehuse
Jernbane

Etablering af logistik-klynge Greater Copenhagen som potentielt transport- og 
logistikhub for Skandinavien, Nordeuropa og 
Østersøområdet 

Bioøkonomi, energi, miljø, klima 
og bæredygtighed

Mulighed for at blive førende både som testområde, 
investeringsområde og brandingmæssigt
Vækstområde for klimavenlige produktionsvirksomheder

Internationalt vækstområde for klimavenlige 
produktionsvirksomheder

Forslag til prioriterede 
styrkepositioner:

Turisme International vinkel og indsats
Danmark bliver til

Turismeprojekt (er ved at blive redefineret)



2.6 Beslutningssag: Indspil til Greater Copenhagen



Forslag til emner for arbejdet med Greater Copenhagen 

Faxe Kommune Har sendt indspil

Greve Kommune Har sendt indspil

Guldborgsund Kommune Har sendt indspil

Holbæk Kommune -

Kalundborg Kommune Har sendt indspil

Køge Kommune Har sendt indspil

Lejre Kommune Har sendt indspil

Lolland Kommune Har sendt indspil

Næstved Kommune Har sendt indspil

Odsherred Kommune Har sendt indspil

Ringsted Kommune Har sendt indspil

Roskilde Kommune Har Sendt indspil

Slagelse Kommune Har sendt indspil

Solrød Kommune Har sendt indspil 

Sorø Kommune -

Stevns Kommune -

Vordingborg Kommune Har sendt indspil

Faxe Kommune



48. Greater Copenhagen-samarbejdet 
Sagsnr: 00.17.15-A21-2-14 Sagsansvarlig: Marie Jørgensen

Sagsfremstilling

Arbejdet med den fokuserede vækstdagsorden i regi af Greater Copenhagen er 
ved at gå ind i en ny fase, hvor de overordnede politiske visioner skal omsættes til 
resultater via konkrete projekter og et tættere og mere strategisk fokus.  
I KKR og K17-regi er det besluttet, at hver enkelt kommune i Region Sjælland skal 
drøfte, hvad der for den, er den væsentligste strategiske dagsorden i Greater 
Copenhagen-samarbejdet, og desuden hvad de Sjællandske kommuners position 
skal være i det i forhold til det videre arbejde. 
 
Formålet med denne sag er derfor en retningsgivende drøftelse i 
Økonomiudvalget. 

Visionen

Visionen er at Greater Copenhagen i 2020 er et internationalt knudepunkt for 
investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. 
Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en betydelig 
økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydskandinaviens internationale 
Metropol – Greater Copenhagen.

De overordnede indsatsområder for Greater Copenhagen  er:

1. Internationalisering

2. Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling

I øjeblikket arbejdes der på hvilke strategiske tiltag og yderligere projekter, der skal 
til, for at den fælles vision kan nås. 
 

Konkrete tiltag

Tanken har hidtil været, at der skal skabes synlige resultater med afsæt i den fælles 
vision. Derfor blev der igangsat 8 projekter, der ud over at skabe konkrete 
resultater, også skulle lære os at samarbejde.

Det har udmøntet sig i et fælles brand, muligheden for at deltage i den fælles 
investorportal og fælles besøgstjeneste samt mulighed for at knytte sig på 
International House. Faxe Kommune har være pilotkommune i startfasen på 



besøgstjenesten og er ligeledes repræsenteret på investorportalen med Eco 
Valley.

Endvidere er der udarbejdet et oplæg til fælles kommuneplanopslag, et fælles 
trafikcharter og igangsat et fælles fødevareprojekt.

Herudover er der fokus på arbejdet med at skabe et sammenhængende 
erhvervsfremmesystem. Her vurderes følgende hovedudfordringer:

• På tre områder er der behov for en samordning af erhvervsaktørerne:

1. Der er mange forskellige organisationer/netværk i spil:
innovationsnetværk og klyngeorganisationer (35), 
energi og miljø (12), 
fødevarer (5) 
life science (5)

2. Blandt erhvervsfremmeoperatørerne fokuseres der meget på iværk-sætteri og mindre på 
etablerede SMV’er. 

3. Der er stor forskel i kommunernes lokale erhvervsservice

Udfordringer

• Erhvervsfremmesystemet fungerer ikke ud fra princippet om ”no wrong door” for 
erhvervslivet, da aktørerne ikke henviser nok til hinanden

• Der er mangel på adgang til risikovillig kapital

• Finansieringen af erhvervsfremme og ejerskabet til operatørerne er spredt på 
mange aktører: ministerier/styrelser, vækstfora/regioner, kommuner mv.

• Andelen af projektmidler er stor i forhold til basismidler, og et vist indholdsmæssigt 
overlap i forhold til projekter.

 

Hensigter:

• Der skal ikke være konkurrerende initiativer med samme fokus, og der bør som 
udgangspunkt kun være én organisation, som udfører en given opgave.

• Operatørerne bør have en organisatorisk og økonomisk kapacitet samt 
administrativ professionalisme.

• Operatørerne har et bredt fokus på alle dele af Copenhagen-geografien.

• Operatørernes opgaveportefølje skal defineres entydigt.

• Kommunale og regionale erhvervsfremmeorganisationer skal samarbejde og 
koordinere tæt – også med de statslige aktører.

 



 

Overordnet giver det anledning til at drøfte 2 hovedspørgsmål:

1. Hvordan kan Faxe Kommune spille ind i dagsordenen?

2. Hvilken position skal de sjællandske kommuner tage i forhold til det videre arbejde?

 

Faxe Kommunes administration vurderer, at det kunne være formålstjenstligt, at 
pege på:

 Uddannelsesinstitutioner 

o Niveau

o Placering 

 Beskæftigelse

 Infrastruktur 

 International markedsføring i det fælles brand

Desuden mener administrationen, at det kunne være formålstjenstligt at arbejde i 
retning af en samordning af erhvervsaktørerne. 

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme

Lom om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen 

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at 

 Faxe Kommunes involvering og deltagelse i Greater Copenhagen drøftes

 Konkrete forslag til initiativer for samordning af erhvervsaktørerne fx væksthusene eller Bruxelles-
kontorerne fastlægges



Økonomiudvalget, 10. marts 2015, pkt. 32:
Drøftet og genoptages på næste møde.
 
Steen Petersen deltog istedet for Bente Abrahamsen.
Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen.
Dorte Nybjerg deltog ikke i behandlingen. 
 
Beslutning i Økonomiudvalget den 9. april 2015
Administrationens forslag godkendes.
 
Steen Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).
 

Bilag

 Bilag - Greater Copenhagen - Principper og eksekveringsplan - indsatsområder.pdf
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39.    Drøftelse af Greater Copenhagen Samarbejdet
 

Sagsnr.: 253-2015-13886

 

Dok.nr.: 253-2015-66756

 

Åbent

 Sagsprocedure

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomi- og Planudvalget

Resume

KKR har på sit seneste møde den 2. marts 2015 besluttet, at alle sjællandske kommuner skal komme med 
deres indspil til, hvad de vurderer er vigtigt at få ud af deltagelse i Greater Copenhagen samarbejdet, men 
henblik på at et fælles indspil kan vedtages på næste møde i KKR den 17. juni 2015. Spørgsmålet forelægges 
derfor til drøftelse. 

 Økonomi- og Planudvalgets beslutning den 18. maj 2015:

Ikke til stede: Ingen.

Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling anbefales.

 Niclas Bekker Poulsen (A) og Carsten Oddershede (Ø) følger Bjarke Abel (A) i Vækst- og 
Beskæftigelsesudvalget.

 Liselott Blixt (O) afventer stillingtagen.

 Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 11. maj 2015:

Ikke til stede: Gert Poul Christensen (O), John T. Olsen (A)

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget indstiller administrationens tre forslag til emner der har relevans for 
samarbejdet med den bemærkning, at Vækst- og Beskæftigelsesudvalget forventer, at eventuelle konkrete 
projekter inden for Greater Copenhagen Samarbejdet,  hvor Greve Kommune med fordel kan deltage, 
forelægges til politisk behandling.

 Bjarke Abel (A) foreslår som et fjerde emne: Indsatser for at brande Greater Copenhagen som en region, 
der har social ansvarlighed og et stabilt arbejdsmarked som styrke. 

Indstilling

Center for Byråd & Borgerservice indstiller, at Greve Kommunes involvering i Greater Copenhagen drøftes, 
herunder hvilke emner, der er mest relevante for Greve Kommunes deltagelse i samarbejdet.  

Sagsbeskrivelse

KKR har på sit seneste møde den 2. marts 2015 drøftet Greater Copenhagen, og der var her opbakning til at 
alle 17 kommuner indgå aktivt i samarbejdet. KKR besluttede, at alle Sjællandske kommuner skal komme 
med et indspil om de 2-3 emner, som den enkelte kommune vurderer er vigtige at samarbejdet omhandler. På 

Greve Kommune



baggrund af kommunernes tilbagemeldinger laves et fælles indspil til Greater Copenhagen, som skal 
vedtages på KKR mødet den 17. juni 2015. 
Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i 
ØstDanmark, der arbejder sammen om at skabe vækst i hele regionen. Initiativet har baggrund i, at 
udenlandske virksomheder og investorer i forvejen ser hele området som Greater Copenhagen, men 
administrative opdelinger og forskelle gør det besværligt at samarbejde. Grundtanken er, at vi står stærkere 
sammen end hver for sig, når det gælder om at tiltrække internationale investeringer og skabe vækst og 
udvikling i vores fælles region. Visionen for Greater Copenhagen 2020 er at være et internationalt 
knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. 

De overordnede indsatsområder for Greater Copenhagen er:

         At øge det internationale fokus i regionen

         At skabe ét sammenhængende arbejdsmarked og én sammenhængende erhvervspolitik

         Løbende at sætte erhvervspolitiske initiativer i gang på tværs af regionen

         At effektivisere de erhvervsfremmende organisationer

         At vise hvor attraktiv Greater Copenhagen er som international metropol

De konkrete aktiviteter i Greater Copenhagen har indtil videre bl.a. udmøntet sig i følgende indsatser: 
         Et fælles brand for Greater Copenhagen som en samlet region med særlige styrker
         Et fælles modtageapparat til udenlandske delegationer
         En Investorportal, der giver overblik over samtlige byggegrunde og prospekter af en vis størrelse i 

Greater Copenhagen
         International House, der er en borgerservice til modtagelse af udenlandsk arbejdskraft
         Et fælles trafikcharter, der skal sikre at regionen fortsat vil være nordeuropas trafikale knudepunkt
         En fælles fødevaresatsning

 
Administrationen vurderer, at Greve Kommune især vil kunne drage nytte af Greater Copenhagen 
samarbejdet i relation til: 
         Markedsføring af Greve som et attraktivt sted at placere sin virksomhed (mhp. salg af byggegrunde, 

tiltrækning af nye virksomheder, øget beskæftigelse)
         Indsatser i relation til Femern-forbindelsen og de muligheder, der følger med den nye transportkorridor 

med direkte og hurtig forbindelse til Europa.
         Indsats for at samordne erhvervsaktørerne og de nationale, regionale og lokale erhvervsfremmetilbud
 Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme

 Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i det overordnede Greater Copenhagen samarbejde medfører ikke nogle økonomiske 
omkostninger for Greve Kommune, idet kommunernes bidrag består i den arbejdstid, der lægges i 
deltagelsen i de fælles aktiviteter fx vedrørende markedsføring. Dog er der enkelte specifikke delprojekter – 
fx deltagelse i International House - som vil kræve særskilt finansiering fra de kommuner, der vælger at 
deltage i projektet. 



 Bilag

253-2015-64216 Tidsforbrug Greater Copenhagen samarbejdet

 Byråds beslutning den 26. maj 2015:

Ikke til stede: Gert Poul Christensen (O), Lars Kilhof (V)

Godkendt med bemærkning om, at hvis der er behov for yderligere ressourcer, forelægges sag til politisk 
behandling.

 (A) og (Ø) følger (A) og (Ø) i Økonomi- og Planudvalget.

 



Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommunes Økonomiudvalg har [den 7. april]  drøftet Greater Copenhagen-
samarbejdet og har peget på to emner, som er vigtige for Guldborgsund Kommune at få med i det 
videre samarbejde:

1. Erhvervsudvikling – plads og placering: FIXPOINT Europe/scandinavia 

a. Vi er forbindelsesleddet på E47 og E55 til Europa og til Skandinavien
b. Vi har plads til store transport tunge virksomheder, byggehøjde 30 meter
c. Plads til større pladskrævende produktionsvirksomheder 
d. Plads på havne til erhverv med højt aktivitetsniveau
e. Vi har plads til en godsterminal for søvej, jernbane og landevej
f. Vi har uddannelsescampus 

2. Erhvervsudvikling: Landbrug – fødevarer 

a) Vi har Danmarks bedste landbrugsjord og fødevareproduktion
b) Vi er en del af ”ærtebæltet” dvs. at vi har særligt gunstige forhold for at dyrke ærter 
c) Vi har en klynge indenfor frøavl.



Kalundborg Kommune

For Kalundborg er der to områder som vi ser værende helt centrale for såvel Kalundborg Kommune som 
resten af Regionen;

For det første infrastrukturen som er helt central for en fortsat understøttelse af væksten ude på Sjælland. 
For os er det helt afgørende, at vi i Greater Copenhagen har fokus på en fortsat og hurtig udbygning af 
infrastrukturen. Rute 23 er således ganske afgørende for at vores virksomheder fortsat kan skabe vækst. 
Det burde også for Hovedstadsområdet være centralt - givet de pågældende virksomheders nationale og 
internationale betydning. En fælles GC indsats målrettet Folketinget, Regeringen, Staten, etc. er her af 
afgørende betydning.

For det andet er det arbejdskraft - et samarbejde på tværs af regioner/kommuner om hvordan vi sikrer 
arbejdskraft til de af vores virksomheder der skaber vækst er afgørende. For vores virksomheder er 
manglen på arbejdskraft - særligt akademisk - en risikofaktor som vi er nødt til at have fokus på. I den 
forbindelse har vi i Kalundborg indledt et samarbejde med Københavns Kommune (Beskæftigelse og 
integration) om netop denne problemstilling. Vi kan konstatere, at vi i 2013 havde 18 ledige borgere med 
en lang videregående uddannelse, hvor det tilsvarende tal for Københavns Kommune er 3.703. Hvis vi 
korrigere for forskellen i størrelse mellem de to kommuner burde Københavns tal være ca. 200. Mange er 
naturligvis humanister hvor vi har brug for ingeniører og dem med en naturvidenskabelig baggrund, men 
også disse findes Købehavns gruppe på de 3.703. Det er naturligvis ikke er holdbart og det er en win-win 
situation for begge kommuner om vi kunne lykkes med at øge arbejdskraftens mobilitet. Samtidig er det et 
meget konkret eksempel på hvordan GC samarbejdet kan gøres konkret og være til gavn for både 
Hovedstaden og provinsen.



Køge Kommunes perspektiver i samarbejdet 

Vi er i Køge Kommune meget bevidste om, at vi er en del af en større geografi og har derfor ikke 
kun fokus på udvikling af vort lokalområde – men vil også i de kommende år bidrage til udviklingen 
af sjællandsregionen, såvel som være en aktiv medspiller i forhold til samarbejdet med vore 
naboregioner.

Køge Kommune ser derfor nogle vigtige fælles perspektiver i særligt tre emner:

 Re-industrialisering af Sjælland
 Kapitalisering af de store offentlige investeringer
 Etablering af logistik-klynge

Re-industrialisering af Sjælland

En ny type industrivirksomheder er vokset frem, som både skaber arbejdspladser og styrker økonomien. Den nye type 
industrier er ikke kendetegnet af bestemte brancher, men af den måde de arbejder på. De har brugt krisen til at trimme 
og optimere produktionen. De har udviklet nye forretningsmodeller, opbygget nye og stærkere koncepter og 
kunderelationer. Og tallene viser, at det skaber effekt. 

Kapitalisering af de store offentlige investeringer

Vi har fokus på de store investeringer i sygehus og jernbane m.m., som Regionen og Staten i de kommende år vil 
foretage her i området. Og det er vort mål, at disse investeringer – ligesom dem vi selv foretager i markant byudvikling, 
havneudvidelse og nye erhvervsområder – skal medvirke til varig vækst og blivende beskæftigelse. Disse investeringer 
kan blive drivere til yderligere følgeinvesteringer i en bredere geografi, og dermed trække såvel erhvervsudvikling som 
byudvikling med sig. 

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:
Christine Lindvang
Tlf. +45 56 67 66 27
Mail christine.lindvang@koege.dk

Returadresse:
Køge Kommune, Erhvervsstaben
Torvet 1, 4600 Køge

  
Køge Kommunes indspil til emner for arbejdet i Greater Copenhagen
  

  

Dato Dokumentnummer Kommunaldirektøren

26. marts 2015 2014-1843-70

Køge Kommune



Etablering af logistik-klynge

Som det også fremhæves i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi, er transport- og logistiksektoren interessant, fordi 
der i sjællandsregionen er en koncentration af virksomheder indenfor disse erhverv. Og denne placering giver 
virksomhederne særligt stærke vækst- og konkurrencevilkår, herunder den rigtige kombination af nærhed til metropol, 
placering i forhold til store internationale markeder, adgang til infrastruktur og arealmæssig plads til udvikling.

Venlig hilsen

Peter Frost
Kommunaldirektør



Temaer til Greater Copenhagen

Lejre Kommune ser frem til at Greater Copenhagen går ind i en ny fase, 
hvor politiske visioner skal omsættes til resultater via konkrete projekter og 
et tættere og mere strategisk fokus. 

På den baggrund har Udvalg for Erhverv og Turisme drøftet temaer på deres 
møde mandag den 13. april 2015. Udvalget har besluttet at præsentere tre temaer, som er 
beskrevet nedenfor.

Samlet bygger de tre temaer på nogle af Sydskandinaviens styrkepositioner;
Fødevarer, oprindelighed/turisme og uddannelse. Samtidig kan de tre temaer bidrage til et 
øget by-land samarbejde som både fastholder og skaber liv på landet samtidig med at det 
skaber kvalitet i byen. 
 
Tema 1
Land – by – forbinde de lokale madhåndværkere med mulighederne i byen og verden omkring 
– turismeindustri, hotel- og restaurationsbranchen, markederne i byen.
 
Iværksætteriet og det lokale madhåndværk er én af Sydskandinaviens styrkepositioner. 
Temaet har potentiale for vækst og nye arbejdspladser i forhold til turisme og 
fødevareerhvervet pga. en stadigt større international interesse i nordisk gastronomi.
Temaet hører ind under indsatsområde seks i Greater Copenhagen som er ”Madmekka med 
unikke kvalitetsprodukter fra jord til bord”.
 
Tema 2
Understøtte Danmark bliver til.
 
Det tværregionale samarbejde Danmark bliver til er en væsentlig aktivitet i store dele af 
Sjælland. Temaet har potentialet for nye arbejdspladser pga. en stadig større international 
interesse for vikinger.
Temaet hører ind under indsatsområde otte i Greater Copenhagen som er ” Et attraktivt 
turistmål med en vifte af tilbud indenfor by-, kyst-, ø,- og kulturturisme. Fra historiske 
købstæder og pulserende storbymiljøer til hvide strande, bøgeskove og åbne landskaber”.
 
Tema 3
Skabe innovative uddannelses- og forskningsinstitutioner ved at etablere uddannelses- og 
forskningsmiljøer i alle dele af regionerne.

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk

Tina Unger
Koncernsekretariat
D 4646 4905
E tiun@lejre.dk

Dato: 14. april 2015
J.nr.: 15/5570

Lejre Kommune



 
De deltagende kommuner har forskellige styrkepositioner og potentialet til at skabe innovative 
og inspirerende forsknings- og uddannelsesmiljøer ved et styrket samarbejde mellem 
institutionerne og det lokale erhvervsliv.
Temaet hører ind under indsatsområderne tre og fem som er ”Et veludviklet erhvervsområde 
med en højtuddannet arbejdsstyrke og spidskompetencer inden for design, medicin, biokemi, 
bioteknik, it, telekommunikation, miljøteknologi og fødevareproduktion” og ”Et førende 
forskningsområde med 11 universiteter, højt specialiserede hospitaler, bio-sundhedsklynger og 
tradition for innovative samarbejdsmiljøer”.

Med venlig hilsen

Tina Unger
Programleder erhverv, klima, 
bæredygtighed



Lolland Kommune



UDKAST 

Til KKR-Sjælland 

Næstved Kommunes forslag til indhold i KKRs fælles indspil til GreaterCopenhagen 
Sagen behandles af Økonomiudvalget den 20. april 2015, hvorfor evt. justeringer 
eftersendes.
 
Næstved Kommune vurderer, at GreaterCopenhagen samarbejdet kan være løftestang for at vi 
i Næstved Kommune i langt højere grad mentalt og kulturelt ser os som en aktiv del af en 
samlet region. Det kan få betydning i forhold til mulige tættere samarbejder om 
interessevaretagelse i forhold til infrastruktur, arbejdsmarkedsbevægelser mv. i hele 
GreaterCopenhagen-området.

Næstved Kommune kan understøtte metropolens mulighed for at tiltrække internationale 
investeringer til GreaterCopenhagenområdet og forbedre GreaterCopenhagen-områdets 
muligheder for at vækstiværksætte gennem bedre samarbejder mellem organisationer på 
tværs af området. Næstved Kommune kan gå aktivt ind i en indsats for at samordne den 
internationale tiltrækning af virksomheder og investeringer, eksempelvis ved at samarbejde 
med GreaterCopenhagenparterne om et fælles EU-kontor i Bruxelles. Næstved Kommune kan 
opfordre de øvrige parter til at gå efter de små sejre ved at fokusere på, at få de igangsatte 
initiativer til at fungere, at få etableret en fælles kernefortælling om GreaterCopenhagen, som 
vi alle kan se os ind i, snarere end at blive ved med at igangsætte nye store analyser. 
På baggrund af KKR-Sjællands sagsfremstilling foreslår Næstved Kommune at der rettes fokus 
på følgende emner i det videre arbejde med Greater Copenhagen:

1. Fokus på samordning af den internationale branding, tiltrækning af internationale 
virksomheder samt vækst i eksisterende internationale virksomheder. Målet bør være at 
sammenlægge eksisterende organisationer, der arbejder med internationalisering, eksempelvis 
et fælles GreaterCopenhagen-kontor i Bruxelles. Fokus på at få de allerede allerede iværksatte 
initiativer med investorportal, modtageapparat og international house til at fungere og blive 
succesfulde. 

2. Fokus på fælles interessevaretagelse på infrastrukturområdet for at sikre en 
sammenhængende og velfungerende GreaterCopenhagenregion, hvor Regions Sjællands fælles 
trafikudspil 'Sjælland baner vejen' indgår som et vigtigt element. 

3. Fokus på samarbejde og udvikling inden for energieffektivitet, bæredygtighed og 
genanvendelse for dermed at understøtte GreaterCopenhagens potentiale som internationalt 
vækstområde for klimavenlige produktionsvirksomheder. Her kan Næstved Kommune byde ind 
med 'Ressource City', som konkret eksempelprojekt og som inspirator for etablering af flere 
upcykling virksomheder i GreaterCopenhagen. 

Disse tre emner er i overensstemmelse med Næstved Kommunes vision og den nye 
erhvervstrategi og kan medvirke til at binde initiativer i forlængelse af den regionale vækst- og 
udviklingsstrategi sammen med arbejdet i regi af GreaterCopenhagen. 

Næstved Kommune



Notat vedr. forslag til emner som Odsherred Kommune ønsker at 
bidrage med i Greater Copenhagen

Udgangspunktet er, at Odsherred Kommune bidrager aktivt i arbejdet med Greater Copenhagen. De 
emner, som kommunen har udvalgt er således udtryk for de emner, som umiddelbart står højest på 
kommunens ønskeseddel, men det betyder ikke, at kommunen ikke er interesseret i andre emner, som de 
øvrige kommuner måtte finde frem til. 

Odsherred Kommune har udvalgt 4 emner:

1. Uddannelse og kompetenceløft til alle, fordi et kompetent og kvalificeret arbejdsmarked er 
forudsætningen for et sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling

2. Region Sjælland som base for produktions-sites, fordi vi kan konstatere, at vi allerede nu har flere 
produktions-sites liggende, hvor hovedsædet er beliggende i hovedstadsområdet eller i storbyer. 
Produktions-sites har stor betydning i forhold til beskæftigelsen, og vi har flere arealer med 
mulighed for pladskrævende produktion

3. Fødevarehøjborg i Region Sjælland, fordi regionen rummer et stort udviklingspotentiale i 
områdets stedbundne ressourcer, herunder landbrugsarealer, der giver unikke fødevareprodukter, 
og i den forarbejdning og videreudvikling af produkterne, der sker.

4. Central spiller indenfor bioøkonomi, miljø, klima og bæredygtighed, fordi både kommuner, 
forskningsinstitutioner og virksomheder allerede har arbejdet meget med emnet og har mulighed 
for at blive førende både som testområde, investeringsområde og brandingmæssigt.

Ad 1 Uddannelse og kompetenceløft til alle

Odsherred har store udfordringer med arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, idet kommunen har mange 
borgere uden uddannelse. Samtidig er der få borgere med en længerevarende uddannelse. Uddannelse er 
en nødvendig forudsætning for at forbedre konkurrenceevnen i kommunens og regionens virksomheder. 

Gennem de senere år er der sket en omfattende centralisering af uddannelserne. Det er et initiativ, som 
har både fordele og ulemper. En af ulemperne er, at det er blevet meget længere til uddannelse for 
kommunens unge. Odsherred Kommune vil derfor arbejde meget for, at der via Greater Copenhagen sker 
et kompetenceløft i hele området. Kommunen finder det vigtigt, at der arbejdes for, at der sikres 
uddannelsesmuligheder til alle f.eks. via faglige lokale studiemiljøer med fjernundervisningsfaciliteter og 
vejledning. Et sådant initiativ skal sikre, at virksomhederne har adgang til attraktiv arbejdskraft, og at 
arbejdskraften bosætter sig i ydreområderne, fordi mulighederne for efteruddannelse og 
videreuddannelse findes.

Ad 2 Region Sjælland som base for produktions-sites

Regionen har allerede mange produktions-sites. I Odsherred har vi blandt andet: Lundbeck, DPA, DLG, 
NKT.

Virksomhederne er kommunens største arbejdspladser og spiller en central rolle for den samlede 
beskæftigelse. Næsten hver femte med et job i den private sektor har et job i industrien i Odsherred. 
Flere af industrivirksomhederne har hovedsæde udenfor kommunen, ofte i hovedstadsområdet. Odsherred 
har lige som en række andre kommuner i Region Sjælland erhvervsarealer, som kan bruges til produktion. 
Det er vores vurdering, at kommunerne i Region Sjælland skal arbejde for at tiltrække produktionssites 

Odsherred Kommune



både fra de virksomheder, som allerede har hovedsæde i København og fra de virksomheder, som 
tiltrækkes.
 

Ad 3 Fødevarehøjborg i Region Sjælland

Fødevareerhvervet er et centralt og betydeligt erhverv i regionen og rummer store vækstpotentialer. 
Odsherred Kommune vil arbejde for, at regionen bliver spydspids på primærproduktion, forædling, 
distribution og innovation indenfor fødevareerhvervet. Med udpegningen som Danmarks første Geopark 
tænkes naturen som en dobbeltressource (produktionsfacilitet og rekreativt areal), og Odsherred er derfor 
særlig egnet som ambassadør for fødevareerhvervet. 

Odsherred har allerede en stærk tradition for at samarbejde på tværs af fødevare-værdikæden. Det 
betyder, at der er stærke samarbejdsrelationer mellem fødevareproducenter, forædlingsvirksomheder og 
restauranter. Det indebærer bl.a. at virksomheder, som Dragsholm Slot er førende indenfor gastronomi. 

Avlernes særlige stedbundne ressourcer i form af den inddæmmede Lammefjord giver også området helt 
særlige styrker. Både Lammefjorden og samarbejdet i fødevare-værdikæden har bidraget væsentlig til 
godkendelsen af området som Geopark. 

P.t. pågår idéudvikling og modning af projekt ”Det nordiske Fødevarecenter”. Visionen er i 2025 at have 
etableret et førende udviklings- og videnscenter indenfor lokale fødevarer i Odsherred. Projektet bidrager 
til at udfolde det udviklingspotentiale, der ligger i Odsherreds stedbundne ressourcer, der er unikke i 
regionssammenhæng. 

Ad 4 Central spiller indenfor bioøkonomi, miljø, klima og bæredygtighed

Region Sjælland har allerede en række førende virksomheder inden for bioteknologisk produktion med 
produktionssteder, hvor der bliver fremstillet medicin, enzymer, fødevarer, bioenergi mv. Samtidig 
arbejder mange kommuner med miljø, klimaudfordringer og bæredygtighed, f.eks. bæredygtig byggeri. 
Odsherred Kommune ønsker at arbejde for, at Region Sjælland sammen med forskningsinstitutioners viden 
bliver førende med en række teststeder, vidensmedarbejdere og produktionssteder. 

Emnet understøttes af, at regionen har en høj andel af vegetabilsk landbrugsproduktion, og dermed 
rummer store mængder biomasse, som kan anvendes på en bæredygtig måde til produktion af 
højværdiprodukter som medicinalprodukter, fødevareingredienser, brændstoffer eller el og varme. 

Odsherred Kommune har i samarbejde med de andre kommuner i Region Sjælland fået kortlagt de lokale 
biomasseressourcer som halm, træ og gylle mm. Kortlægningen skal være med til at sikre, at der 
anvendes lokale ressourcer til opvarmning, både i de eksisterende naturgasbaserede fjernvarmeanlæg og i 
de nye anlæg, der arbejdes med at realisere i Odsherred. Et fremtidssikret fjernvarmesystemer med til at 
gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige i form af lave varmepriser og give mulighed for en grøn 
profil. Hermed bliver Odsherred mere attraktiv for virksomheder, der overvejer at flytte til kommunen.



Ringsted Kommune



Roskilde Kommunes indspil/fokusområder for arbejdet med Greater Copenhagen

- Fremme turismen i Roskilde 
- Salg af erhvervsjord i Risø Park
- Byudvikling Roskilde, herunder Musicon mv

Roskilde Kommune



Slagelse Kommune



Solrød Kommunes indspil til Greater Copenhagen-samarbejdet

Solrød Kommune vil tage aktivt del i det tværgående erhvervspolitiske Greater Copenhagen-samarbejde, 
der skal bakke fremme vækst i regionen. Solrød Kommune støtter op om den grundlæggende målsætning 
om at skabe øget vækst og varig beskæftigelse for alle kommunerne i fællesskab.

Solrød Kommunes Økonomi-, teknik- og miljøudvalg har derfor peget på de tre vigtigste strategiske temaer 
i samarbejdet for Solrød Kommune:

 Klima og energiomstilling – bl.a. understøtte Region Sjællands, og Solrød Kommunes, styrkeposition 
inden for intelligente og bæredygtige klima- og energiløsninger.

 Infrastruktur – bl.a. samarbejde om en sammenhængende og velfungerende infrastruktur, som kan 
understøtte vækst og udvikling i hele Greater Copenhagen-området.

 Internationalisering – bl.a. international branding og tiltrækning af internationale virksomheder på 
tværs af kommuner og regioner.

Vi ser frem til at deltage i det videre arbejde med Greater Copenhagen-samarbejdet.

Solrød Kommune



Vordingborg Kommune

Greater Copenhagen set fra Vordingborg Kommune
Helt grundlæggende er det Vordingborg Kommunes intention at indgå i samarbejdet som en aktiv 
medspiller. Kommunen bakker op om den overordnede politiske tænkning om, at vi står stærkere sammen 
end hver for sig, når det gælder om at tiltrække internationale investeringer og skabe vækst og udvikling i 
vores fælles region.

Fokusområder
Det er betryggende, at der er igangsat et arbejde for aktivt at få afdækket, hvilke temaer og fokusområder 
de enkelte kommuner finder særlig vigtige at få med i samarbejdet. 

Samarbejdet bliver kun en succes, hvis alle kan se, at der arbejdes på dagsordener, der kan gøre en forskel 
for såvel det større fællesskab som den enkelte kommune. 

Kommunen finder derfor, at der generelt skal være fokus på at det er den samlede region, der bidrager til 
væksten og dermed får del i væksten. Og det indebærer også, at det er en forudsætning, at strategien for 
Greater Copenhagen ikke tager afsæt alene i en centraliseringsdagsorden, men at der også er fokus på at 
fastholde tilbud og vækst i oplandet. Det gælder i høj grad uddannelsestilbud, hvor det er afgørende for en 
veluddannet arbejdskraft, at de unge har nem adgang til uddannelsesstederne. 

Vordingborg Kommune byder ind med følgende tre emner:

1. Femern Bælt-korridoren
Den kommende forbindelse og de afledte muligheder, der følger i kølvandet, bør være en 
absolut topprioritet for Greater Copenhagen. Transport-korridoren har potentialet til at skabe et 
nyt trekantsområde på Sjælland og sikre at væksten sker bredt på Sjælland – både nord, syd, 
øst og vest. Der må forventes mange muligheder for at tiltrække erhverv langs Femern Bælt 
korridoren – inden for logistik, produktion, fødevareforædling mm. 

2. Fødevarer
Landbrug og Fødevarer er en lokal styrkeposition for Vordingborg Kommune, som det er for 
resten af Sjælland. Der er allerede tiltag i gang på dette område og der er god mening i, at der 
arbejdes på, at primær-produktionen følges af arbejdspladser i forarbejdning, forædling og 
også forskning og innovation. Det burde være muligt, at undgå situationer som med DTU 
Lindholm, hvor videns-arbejdspladser tæt på erhvervet søges centraliseret i 
Københavnsområdet.



3. Turisme
Vordingborg Kommune har en ambition om at fordoble turistomsætningen frem mod 2022. Det 
kræver en international vinkel og indsats. Derfor ser vi frem til, at de parkerede projekter på 
turismeområdet bliver sat i gang og også får et stærkt fokus fremover. 

 

Deltagelse i tiltag
Lige som Greater Copenhagen selv, er Vordingborg Kommune også i den fase, hvor visionerne 
omsættes til handling. Erhvervsudvalget skal på de kommende møder tage stilling til graden af 
involvering i de tiltag, der allerede er sat i gang.

Omkring fælles brand deltager vi på workshop i april, hvor der arbejdes med, hvordan Greater 
Copenhagen brandet kan omsættes lokalt og hvilke lokale styrkepositioner, der kan støtte op om 
brandet.

Fælles investorportal er et af de områder, som drøftes på et kommende møde i Erhvervsudvalget. 
Projektet giver god mening og bør tænkes sammen med lignende tiltag fra Fonden Femern Belt 
Development om motorvejsnære erhvervsarealer.

Erhvervsudvalget vil endvidere i de kommende måneder tage stilling til Trafikcharter, International 
House, Delegationstjeneste og en række af de andre projekter, der er sat i gang i Greater 
Copenhagen regi.



2.7 Temadrøftelse: Greater Copenhagen
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