
Fyrtårne
Region Sjælland har fået 103 mio. kr, som over de næste 

halvandet år skal op starte og udvikle to fyrtårne. 

Bevillingen er startskuddet på de to fyrtårne, som vil være en 

langvarig satsning på udvikling af området omkring 

Biosolutions og potentialerne i Femern-forbindelsen. 

Der er allerede afsat yderligere midler, hvor de første 

udmøntes i 2022. Erhvervsministeriet investerer tid og 

ressourcer i at hjælpe indsatserne bedst muligt på vej



Femern Fyrtårn
Regional indsats for at sikre størst mulig effekt af den nye 

forbindelse over femern. 



Et regionalt stærkt 
forankret konsortie



FEMERN FYRTÅRN 
3 hovedaktiviteter i Regionalfond
4 hovedaktiviteter i Socialfond

1. Videns- og 
læringscenter

Grønne løsninger, 
digitalisering, 
robotisering

2. Attraktiv 

Erhvervs Region

3.Attraktiv 
Turisme Region

1. Analyse af behov 
2. Opkvalificering 

3. Rekruttering af 
faglært 

arbejdskraft

4. Udbrede viden 

om nye 
teknologier til 
Bygge-anlæg



Videns- og Læringscenter

Europas bedste grønne 
byggerier

Videns og læringscenter i Rødbyhavn 
i forbindelse med anlæg og tunnelelementfabrik

Knudepunkt for Viden, forskning og uddannelse 
Spredning af viden, innovation og 
samarbejde med virksomheder

Fremtidig Styrkeposition. 
Opsamler, udvikler, afprøver viden 
og materialer. Der etableres et minilab. 

Udbreder nye, grønne, teknologier og løsninger til 
bygge-anlæg og andre brancher

Femern A/S



Attraktiv Ervervsregion

Erhvervspotentialer langs motorvejskorridorerne
og ved erhvervshavne

• Brande én samlet transport- og logistik region

• Afhjælpe barrierer for at accelerere konkrete 
investeringer og udvikling

• Skabe en sammenhængende Femern region 
ved at udbygge samarbejde med tyske
erhvervsorganisationer for at facilitere
internationale investeringer i Region Sjælland

Femern A/S



Biosolution
Udvikling af et opskalierings og demonstrategion faciliteteter i

international topklasse. 

Vækstteamets vision og anbefalinger:

• Etablere opskalerings- og demonstrationsfaciliteter
• Investere i nye testfaciliteter
• Styrk innovationssamarbejde mellem virksomheder og 

vidensinstitutioner
• Styrk uddannelses- og vidensmiljøer
• Øg optaget på diplomingeniøruddannelserne
• Tiltræk efterspurgt dansk og udenlandsk arbejdskraft



Biosolution
Et bredt konsortium

Erhvervshus Sjælland (operatør, lead)
Food & Bio Cluster Denmark (co-lead)

Knowledge Hub Zealand
Kalundborg Symbiose

Guldborgsund Kommune
Copenhagen Capacity

CORO Co-lab
Business LF

Trade Council
Roskilde Kommune

DTU 
KU Food

Roskilde Universitet
AU, Institut for agroøkologi

Absalon
Zealand

Maskinmesterskolen i Kbh.
CELF

Teknologisk Institut
Alexandra-instituttet

FermHub Zealand
21st.BIO

SiccaDania
Nordic Sugar
Crispy Food

Dansk Biokemi 
Chr. Hansen
Novozymes

CP Kelco

Orkla
Novo Nordisk

Consibio
Naturem
AtSpiro
Caeli

BioLean
m.fl.

Dansk Erhverv, Alliancen for biosolutions
Dansk Industri

Landbrug & Fødevarer
Food Nation

State of Green



Biosolutions

Testanlæg, fermentering, 
DTU

Pilotanlæg, fermentering,

TI

Demoanlæg, fermentering, 
FermHub

Prod.- og testanlæg, 
fermentering, 21st.BIO

Lab., bioraff., RUC

Demoanlæg, bioraff., 
DaniaBioProcess

Opskal.-anlæg, bioraff., 

Baltic Plant Solution

Innovations-samarbejder

Forberedende indsats for 
iværksætteri og spin-outs 

inden for biosolutions

Efteruddannelse

Rekruttering af 
studerende

Fastholdelse af 
udenlandske studerende

Aktiviteter for kandidat-
studerende

Kandidat-uddannelse

Fysisk faciliteter
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