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Øget kompetenceniveau og koordination af aktiviteter 

Regionen vil gennemføre kompetenceopbyggende og koordinerende aktiviteter indenfor 

den fælles strategiske energiplan for hovedstadsområdet. 

Energilagring og -konvertering

Regionen vil afsøge muligheder for demonstration og skalering af teknologi, der kan 

omdanne og lagre vedvarende energi uden store energimæssige tab. 

Smart styring af energiforbrug 

Regionen vil indgå i partnerskaber om potentialerne for at øge effektiviteten i måden 

energi bruges i bygninger fx intelligent styrede el- og varmesystemer.

Styrket politisk dialog

Styrket dialog om udfordringer og potentialer for energiomstilling ml regioner, 

kommuner og staten.
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Klimatilpasningsløsninger – planlægning som metode

Understøtte udviklingen af nye planredskaber og -processer i den fysiske planlægning, så 

vi sikrer, at der allerede i planlægningsfasen tages højde for klimaændringer. 

Klimatilpasning som strategisk løftestang

Undersøge og udvikle metoder hvor klimatilpasning bruges som strategisk løftestang til at 

indtænke CO2-reduktion, grøn mobilitet, sundhed, øget biodiversitet og multifuntionalitet.

Klimatilpasning på tværs

Bygge ovenpå erfaringer og problemstillinger som adresseres i det igangværende projekt 

’Klimatilpasning på tværs fx finansieringsmodeller, samarbejde på tværs og inddragelse.

Styrke den politiske dialog mellem staten, regioner og kommuner

Styrke forståelsen for, at klimatilpasning skal skabes med en helhedsorienteret tilgang, 

hvor merværdi, biodiversitet, multifuntionalitet, sundhed mm. også er i fokus. 
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Bedre anvendelse af ressourcer

4

Understøtte cirkulære kredsløb indenfor udvalgte værdikæder

Regionen vil samle parterne om nye eksperimenter, eksempler, videreudvikling og 

opskalering af cases indenfor særlig vigtige ressourcestrømme. 

Cirkulær kompetenceopbygning

Regionen vil opbygge kompetencer i samfundet fx med relevante uddannelser eller 

projekter med myndigheder, virksomheder, borgere og lokalsamfund.

Offentlige indkøb som driver for et marked for cirkulære løsninger

Regionen vil samarbejde med kommuner og regioner om at bruge offentlig efterspørgsel 

til at skabe et marked for cirkulære løsninger.

Politisk dialog og aftaler med staten

Regionen kan adressere strukturelle barrierer for den cirkulære omstilling, herunder 

incitamentstrukturer, lovgivning og regulering. 
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Sikre grundvandet
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Nye samarbejdsformer om grundvandsbeskyttelse

Samarbejderne kan fx handle om at udveksle data, opstille fælles 

grundvandsmodel, gennemføre samfundsøkonomiske analyser og koordinere 

konkrete grundvandsbeskyttende aktiviteter.

Udvikling og innovation af nye metoder

Regionen arbejder hele tiden med at udvikle teknologier og processer, som kan 

medvirke til, at opgaven med at undersøge og oprense jordforureninger kan løses 

med større kvalitet, mere effektivt, mere økonomisk og mere bæredygtigt. 

Styrke den politiske dialog mellem regioner, kommuner og staten

Styrke dialogen om grundvandsbeskyttelse, og især med staten om udvikling af 

nye metoder og teknikker, samt mulighederne for finansiering og samskabelse.


