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En fælles syddansk erklæring



Én vision - Tre mål 



Flere indbyggere

Flere i arbejdsstyrken

Flere skal bruge deres evner og talenter

Regionen med størst årlig produktivitetsvækst

Mere attraktive lokalområder

Højere uddannelsesniveau

God tilgængelighed i hele regionen

I 2020 er Syddanmark mere attraktiv , 
aktiv og produktiv

7 ting skal være opfyldt: 



12.000 flere indbyggere ( + 1%)

5 procentpoint flere i arbejdsstyrken

8 ud af 10 bruger deres evner og talenter

Syddanmark er den region, der er bedst til vækst

8 ud af 10 vurderer deres lokalområde som attraktivt

3 procentpoint flere med en erhvervskompetencegivende uddannelse

God tilgængelighed i hele regionen – rejsetid fastholdes trods stigende trafik

I 2020 er Syddanmark mere attraktiv , 
aktiv og produktiv

7 ting skal være opfyldt: 





Viden i bevægelse

• Fortsat udvikling af strategigrundlaget

• Nyt tema: Byregioner i bevægelse



Levende byregioner

Byer og byregioner som udviklingskraft 

•Viden om byregionale sammenhænge

•Byanalyser  

•Strategiske udviklingsprojekter

Fire områder med byregionale samarbejder
Fyn

Sydvestjylland

Trekantområdet

Sønderjylland



Levende byregioner

Yderområder
•Opmærksomhed i sektorplanlægningen

•National opmærksomhed

•VF: hjælp til samspil med forretningsområder

Kultur
•Fokus på kulturtilbud der matcher regionale og lokale 

udviklingsstrategier

•Regional handlingsplan og kulturmidler understøtter



Mennesker med potentiale

Sundhed

�Viden om syddanskernes helbred

�Fastholde på arbejdsmarkedet efter sygdom

�Lighed i sundhed

�Sundhed tæt på



Mennesker med potentiale

Uddannelse

� Forudsætningerne på plads

� Tilgængelighed

� Flere skal gennemføre

� Flere praktikpladser

� Tag uddannelsen i Syddanmark

� Anvend viden

Kvalificeret arbejdskraft
�Social inklusion

�Erhvervsuddannelser

Decentral uddannelsesstruktur



Erhverv i udvikling



Grønne muligheder

Klimaforebyggelse

Klimatilpasning

Miljø

Råstoffer



Stærke forbindelser

Transportinfrastruktur

�De tre  fælles syddanske prioriteter

�Bedre baneforbindelser

Bedre digitale muligheder



FORUDSÆTNINGER

INFRASTRUKTURINVESTERINGER

De infrastrukturinvesteringer, der er indeholdt i 

Togfonden, er grundlaget for strategioplægget

Herudover er der dog behov for ekstra kapacitet 

gennem Grejsdalen, for at kunne betjene tog 

mod både Billund og Herning.



1. PRINCIP

TIMEMODELLENS (SUPER)LYNTOG

Der ønskes yderligere tre lyntogslinjer (med tog og køretider som i 

Togfonden) – til Herning, til grænsen (Sønderborg/Flensborg) 

samt en linje Aarhus-Flensborg-Hamborg. 

Timemodellen forudsættes gennemført m
ed tre

 lyntogslinjer. 

Det forventes, at alle tre linjer standser i Odense, 

samt at linjen til Esbjerg standser i Kolding og at 

linjen til Aarhus standser i Fredericia og Vejle.



2. PRINCIP

TO TOG I TIMEN 
TIL ALLE

KVARTERSDRIFT 

I ØSTJYLLAND 
(AARHUS-FREDERICIA)

IC- og regionaltog skal opfattes som 

supplement til Timemodellens lyntog



Stærke forbindelser

Dansk-tysk samarbejde

Internationale forbindelser

Jyllandskorridoren



Fra strategi til handling: 
Nye skridt i samarbejdet

Stærkere positionering af Syddanmark på den 
nationale og internationale dagsorden

Forudsætning
•Stærkere anvendelse af regionens og kommunernes forskellige 
kompetencer, ressourcer og beliggenhed
•Regionen som ressourcecenter for fælles udviklingstiltag fx 
analysekapacitet

Politiske og økonomiske fordele
•Større politisk slagkraft
•Stærkere konkurrenceevne ift. andre regioner
•Stordriftsfordele

Temaer aftales politisk



Eksempel på tema – byregioner

Stor national og international opmærksomhed med 
konkurrence og samarbejdsmuligheder

Udfordring for byregioner: Mange parter skal spille med og blive 
enige på tværs af administrative grænser

Strategiske spørgsmål fx:
•Hvilke styrker har de syddanske byregioner?
•Hvilke relationer er der til andre byregioner – fx pendling, flytninger, 
varestrømme?
•Hvordan udnytter byregionen samlet sine ressourcer – by, land
•Hvordan aktiveres de mindre byer og yderområderne? Udvikling? 
Ressourcer? Forbindelser og mobilitet?



Tidsplan

• Et samlet forslag til vækst- og udviklingsstrategi 
forelægges Regionsrådet den 24. august 2015, 
hvorefter strategien sendes i høring. 

• Vækst- og udviklingsstrategien forventes vedtaget i 
februar 2016


