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Erhverv 

INDSATSOMRÅDE 1// ERHVERVSUDVIKLINGSSTRATEGI 
 

Erhvervsudviklingsstrategien blev vedtaget i 2010 og har siden været under implementering. Der er 

ingen nye forslag til initiativer under dette indsatsområde, idet der udarbejdes en ny strategi i 2014. 

Igangværende 
initiativ 

Eksempel 

1.1.1. 

OPALL – Offentlige-Private Alliancer 

1.1 Vi vil arbejde for ny velfærds- og sundhedsteknologi 

Formål og 
indhold 

At udvikle nye innovative løsninger på velfærdsområdet, samt at facilitere 
tværsektorielle samarbejder i hovedstadsområdet mellem offentlige og private 
aktører. 

Hovedaktivitet er tre store og flere mindre OPI-forløb (offentlig-privat samarbejde 
om innovation) ud fra en tilrettet innovationsmodel fra ICPH-projektet. 
Virksomheder og kommuner får formel kompetenceopbygning i bl.a. ledelse af 
samarbejde om innovation. Studerende deltager og vil kunne anvende arbejdet i 
studie-øjemed.     

Mange kommuner og virksomheder kan ikke afse tid til lange forløb. Derfor 
afholdes beta tests, innovations camps og ekspertpaneler som korte, koncentrerede 
aktiviteter for en bredere kreds af kommuner og virksomheder og vil være 
lejligheder til at viderebringe erfaringer fra OPI-forløbene.  

Aktører Region Hovedstaden, Væksthuset, kommuner, virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner. 

Aktivitetsperiode 2011-2014 
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Igangværende 
initiativ 

Eksempel 

1.1.2 

Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation 

1.1 Vi vil arbejde for ny velfærds- og sundhedsteknologi 

 

Formål og 
indhold 

Med det strategiske partnerskab etablerer regionerne og staten i fællesskab en 
platform, som sikrer virksomhederne adgang til at udvikle og afprøve nye 
produkter og services i tæt samspil med aktørerne i sundhedsvæsenet.  

Formålet med partnerskabet er at støtte samspillet mellem sundhedsvæsenet og 
erhvervslivet om innovation og markedsmodning af nye kommercielle 
hospitalsløsninger. 

Styregruppen nedsætter et advisory board, der skal udvælge projekter til støtte. De 
udvælges på baggrund af, hvordan de kan skabe vækst og beskæftigelse, og have 
stort eksport potentiale. Første ansøgningsrunde er gennemført og flere projekter 
på hospitaler i Region Hovedstaden har modtaget støtte. 

Aktører De fem regioner, staten, private virksomheder, sygehuse. 

Aktivitetsperiode 2012-2013 
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Igangværende 
initiativ 

Eksempel 

1.2.1. 

Copenhagen Talent Bridge 

1.2 Vi vil sikre en attraktiv metropol med gode forbindelser 

 

Formål og 
indhold 

Strukturfondsprojektet Copenhagen Talent Bridge vil dels skabe et regionalt 
samarbejde om at tiltrække og fastholde internationale talenter i 
hovedstadsregionen, dels igangsætte en række konkrete indsatser i forhold til 
fastholdelse af udenlandske talenter (de såkaldte expatriates - expats), samt i 
forhold til små og mellemstore virksomheder.  

Projektet har fokus på kompetenceudvikling af udenlandske talenter, 
netværksskabelse, vidensdeling på tværs af regionens talentaktører, koordinering af 
eksisterende aktiviteter samt international orientering af flere danske små og 
mellemstore virksomheder.  

Aktører Region Hovedstaden, erhvervsfremmeaktører, vidensinstitutioner, kommuner, 
virksomheder. 

Aktivitetsperiode 2012-2014 
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Igangværende 
initiativ 

Eksempel 

1.2.2 

Copenhagen Connected 

1.2 Vi vil sikre en attraktiv metropol med gode forbindelser 

 

Formål og 
indhold 

Copenhagen Connected er en del af det nationale ruteudviklingsprogram Global 
Connected, der via destinationsmarkedsføring skal øge efterspørgslen og 
dermed tilgængeligheden til København, Danmark og Øresundsregionen.  

Formålet med projektet Copenhagen Connected er at medvirke til at forbedre 
den internationale tilgængelighed til København og Danmark. Målet er dels at 
styrke det eksisterende rutenetværk og dels at tiltrække nye ruter fra 
internationale gateways på vigtige økonomiske vækstmarkeder.  

I projektet fokuseres der på årligt at fastholde sårbare, eksisterende, 
netværksbærende ruter på udvalgte markeder, samt etablere 2-3 nye flyruter fra 
internationale – primært interkontinentale - destinationer, som anses for 
væsentlige for Danmark. 

Aktører Københavns kommune, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Malmø Stad og 
Region Skåne, Markedsføringsfonden, Københavns Lufthavne og en række 
andre virksomheder. Projektet bakkes bredt i det danske samfund: LO, Dansk 
Metal, DI, Dansk Erhverv, A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, FLSmidth, 
Københavns Universitet mv. 

Aktivitetsperiode 2012-2013 
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Igangværende 
initiativ 

Eksempel 

1.3.1. 

Copenhagen Spin-Out 

1.3 Vi vil satse på innovation og forskning 

 

Formål og 
indhold 

Copenhagen Spin-outs skal skabe levedygtige biotekvirksomheder baseret på 
offentlig bioteknologisk forskning. 

Copenhagen Spin-outs er en fælles satsning imellem det akademiske 
forskningsmiljø og industrien med fokus på innovation og kommercialisering af 
bioteknologisk forskning i hovedstadsområdet. I projektet fokuseres der på at 
styrke samspillet mellem universiteter, forskerparker og investorer, så der kommer 
mere fart på indsatsen for at fremme de gode ideer der opstår på universiteterne og 
omsætte dem til levedygtige biotek spin-outs (virksomhedsetableringer).  Målet er 
at etablere ca. 21 levedygtige biotek spin-outs på 3 år. Virksomhederne vil 
fokusere på medicinsk teknologi, diagnostik og lægemidler samt industriel 
bioteknologi og fødevarer. 

Baggrunden for projektet er, at Københavns Universitet, Danmarks Tekniske 
Universitet og Region Hovedstaden sammen med Dansk Biotek og 
Lægemiddelindustriforeningen i 2010 udarbejdede ”Vækststrategi for 
biotekklyngen i Hovedstadsregionen 2010-2015”. Visionen er, at 
hovedstadsregionen skal være en af de 5 regioner i verden, der er bedst til at 
omsætte bioteknologisk forskning til nye levedygtige virksomheder. Projektet 
Copenhagen Spin-outs er den konkrete udmøntning af strategien. 

Aktører Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstadens 
hospitaler. 

Aktivitetsperiode 2011-2014 
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Igangværende 
initiativ 

Eksempel 

 

1.3.2. 

 

PowerlabDK 

1.3 Vi vil satse på innovation og forskning 

 

Formål og 
indhold 

PowerlabDK er en national, eksperimental platform for el og energi, som har til 
formål at understøtte forskning, innovation, afprøvning og demonstration af 
fremtidens energisystem og energiteknologier - specielt i relation til elsystemet 
(SmartGrids).  

PowerlabDK understøtter dansk udvikling af intelligente energiløsninger, nye 
teknologier og internationalt samarbejde på området. De nye eksperimentielle 
faciliteter giver nye forsknings- og innovationsmuligheder, idet organiseringen af 
faciliteterne betyder, at man kan gennemføre forsøg på tværs af lokationer med 
adgang til data og målinger på tværs af faciliteterne.  PowerlabDKs 
eksperimentielle platform forventes at blive blandt de bedste i verden og skal 
medvirke til at vejen fra den grundlæggende forskning til test og demonstration i 
både mindre skala og storskala bliver kortere. 

I tilknytning til etableringen af platformen for el og energi, er PowerlabDK i gang 
med at gennemføre en særlig indsats rettet mod små og mellemstore virksomheder 
i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Bornholm.  Formålet hermed er at 
skabe et teknologisk forum i Powerlabs faciliteter, hvor særligt små og 
mellemstore virksomheder kan indgå i dialog med og få sparring fra de førende 
forskere og studerende på området for el og energi. Små og mellemstore 
virksomheder har selv ofte begrænsede ressourcer og befinder sig langt fra den 
nyeste forskning på forskningsinstitutionerne. 

Aktører Region Hovedstaden, DTU, Østkraft Bornholm, industrielle stakeholders.   

Aktivitetsperiode 2010-2014 
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Igangværende 
initiativer 

1.4.1./6.5.1 

 

Tværgående initiativ  

Fra ufaglært til faglært på rekordtid (også beskrevet under uddannelse) 

6.5 Vi vil bidrage til opkvalificering af ufaglærte  

Formål og 
indhold 

At flere af regionens ufaglærte opnår faglært status gennem uddannelsen 
”Grundlæggende Voksenuddannelse” (GVU). Projektet skal bidrage til at imødegå 
den forventede stigning i ledighed for ufaglærte og mangel på faglært arbejdskraft. 

Projektets centrale mål er: 

• Opkvalificering af 2.500 ufaglærte til faglært niveau.  
• Udvikling og afprøvning af en bæredygtig uddannelsesmodel, der forkorter 

den gennemsnitlige uddannelsestid med 30 procent og øger 
gennemførelsesprocenten med 30 procent. 

 

Projektets innovationsarbejde er i gang i et samarbejde mellem projektets 
arbejdsgrupper og et eksternt forskningsteam. Dette arbejde har udmøntet sig i et 
antal uddannelsesforløb, der er sat i drift, samt en kontinuerlig afprøvning og 
implementering af nye metoder og tilrettelæggelsesformer. Flere 
uddannelsesforløb forventes at sættes i drift primo 2013.  Projektet har iværksat en 
massiv opsøgende informations- og visiteringsindsats overfor såvel jobcentre som 
virksomheder og projektet har i september 2012 gennemført opstartsseminar for 
ca. 120 eksterne interessenter. 

Aktører Region Hovedstaden, Erhvervsskolen Nordsjælland, SOPU København & 
Nordsjælland, HF & VUC Nordsjælland, Københavns VUC og CPH WEST.  

Projektet gennemføres i samarbejde med jobcentre, kommuner, a-kasser, faglige 
organisationer, erhvervsorganisationer, virksomheder og Beskæftigelsesregion 
Hovedstaden. 

Aktivitetsperiode 2012-2014 
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Igangværende 
initiativ 

Eksempel 

1.5.1. 

Copenhagen Cleantech Cluster 

1.5 Vi vil styrke vores erhvervsklynger 

 

Formål og 
indhold 

Projektets hovedformål er at styrke den samlede sjællandske cleantechklynge ved 
at 
skabe større vækst til regionens cleantech virksomheder, understøtte at flere nye 
iværksættere opstår og vækster samt tiltrække udenlandske virksomheder, 
investeringer og talenter. Klyngen skal således skabe værdi for virksomheder og 
forskningsmiljøer, og differentiere sig ved at binde cleantech-teknologier og 
miljøer sammen på tværs af brancher og værdikæder. 
 
Projektet har fem indsatsområder: Test & Demonstration, Match-making, 
Innovation & Entrepreneurship, International Outreach, Facilitering, formidling og 
koordinering.   
 
Projektets målsætninger er: 

• At skabe 1000 nye jobs 
• At tiltrække 25 udenlandske virksomheder til klyngen 
• At danne 30 nye forsknings- og innovationssamarbejder mellem 

virksomheder og forskningsinstitutioner, fx start-ups eller fælles 
forskningsprojekter. 

• At etablere samarbejde med 15 internationale cleantech klynger 
• At danne en forenende og selvstøttende organisation med minimum 200 

medlemmer 
• At sikre vækst og momentum for 25 entreprenører  
• At være vært for min. 200 events.  

 
Aktører Projektet har en bred aktørgruppe med både offentlige og private partnere, 

herunder Region Hovedstaden, Region Sjælland, Væksthus Hovedstadsregionen, 
Væksthus Sjælland, samt en lang række erhvervsfremmeaktører, kommuner, 
universiteter, og virksomheder .  

Aktivitetsperiode 2009-2014 
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Igangværende 
initiativ 

Eksempel 

1.5.2. 

Copenhagen Finance IT Region (CFIR) 

1.5 Vi vil styrke vores erhvervsklynger 

 

Formål og 
indhold 

Copenhagen Finance IT Region er et fireårigt klyngeudviklingsprojekt, der har til 
formål 
at ruste en af Hovedstadsregionens største og mest markante klynger bedre til 
fremtidens 
konkurrence blandt andre metropoler, med baggrund i en skærpet international 
konkurrence på finansområdet, uudnyttet potentialer i krydsfeltet mellem finans og 
IT 
samt to sektorer, der bidrager til at styrke den generelle værditilvækst for alle 
erhverv. 
 
CFIR-projektet arbejder således for at skabe vækst og innovation mellem finans og 
it, tiltrække og udvikle flere højværdijob, samt forbedre mulighederne for eksport 
af danske finans-it-virksomheders services. CFIR arbejder med de store linjer for 
udviklingen af den danske finans-it-sektor og omsætter dem i konkrete events og 
projekter. Det realiseres gennem ambitiøse forskningsprojekter, netværksdannelse, 
månedlige fyraftensmøder og konferencer med internationale key notes.  
 
Arbejdet sker særligt inden for fem dokumenterede styrkepositioner: It-sikkerhed, 
procesoptimering, investeringssoftware, mobile banking og brugervenlighed. 
 
Projektet skal bl.a. resultere i følgende resultater: 100 nye arbejdspladser, mindst 5 
nye udenlandske virksomheder etableret, mindst 10 innovationssamarbejder 
igangsat, forbedret rating af Hovedstadens placering på GFCI. 

Aktører Region Hovedstaden, Finansrådet, Copenhagen Capacity, universiteter, finans- og 
it-virksomheder, og faglige organisationer. 

Aktivitetsperiode 2009-2013 
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Igangværende 
initiativ 

Eksempel 

1.6.1 

Accelerace – spin off 

1.6 Vi vil støtte vækstiværksættere med en international tilgang 

 

Formål og 
indhold 

Initiativets hovedaktivitet er at identificere og udvikle spin-off projekter til 
virksomheder, heraf 15 i hovedstadsregionen.  

En spin-off virksomhed etableres på basis af et produkt, der har udspring i en 
eksisterende virksomhed, og som efterfølgende kommercialiseres i det nye selskab. 
Udgangspunktet for et spin-off kan fx være et patent, en teknologi, et 
udviklingsprojekt, et produkt eller et nyt marked.  

Initiativets øvrige aktiviteter er at udvikle nye metoder, som støtter virksomheder i 
at arbejde systematisk med spin-off, at kompetenceudvikle personer i et 
mesterlæreforløb i ekstraprenørskab, og at udvikle værktøjer i ekstraprenørskab, 
som kan anvendes i fx Væksthuse og innovationsmiljøer.  

Aktører Region Hovedstaden, Symbion, Væksthusene, Scion DTU, DTU Symbion, Cat, 
CBS, Østjysk Innovation, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.  

Aktivitetsperiode 2011-2014 
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Igangværende 
initiativ 

Eksempel 

1.6.2 

Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab (CIEL) 

1.6 Vi vil støtte vækstiværksættere med en international tilgang.  

 

Formål og 
indhold 

Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske 
Universitet har i fællesskab opbygget et center for entrepreneurskab og innovation 
for at styrke iværksætteri og innovation blandt studerende, undervisere og forskere 
på de tre universiteter.  

Med CIEL opbygger de tre universiteter et førende, internationalt center for 
entreprenørskab og innovation. Centret er fysisk placeret i Green Light House på 
KU’s Nørre Campus. CIEL skal bidrage til at øge fokus på iværksætteri og 
innovation blandt studerende, undervisere og forskere på universiteterne i 
regionen.  

Projektet skal sikre, at undervisning i innovation og entrepreneurskab styrkes og 
integreres i både undervisning, forskning og ekstra- curriculære aktiviteter.  

Aktører Region Hovedstaden, CBS, KU og DTU.  

Aktivitetsperiode 2011-2013 
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INDSATSOMRÅDE 2// STYRKET SAMMENHÆNG I ERHVERVSFREMMEINDSATSEN 

Igangværende 
initiativ 

2.1.1. 

 

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet 

2.1 Vi vil arbejde for fælles mål i erhvervsfremmeindsatsen 

 

Formål og 
indhold 

At bidrage til at skabe et mere sammenhængende erhvervsfremmesystem inden for 
hovedstadsregionen. Kortlægningen skal bidrage til at skabe et fundament for det 
videre arbejde med at indfri denne målsætning. Arbejdet sker i tæt samarbejde med 
kommunerne.  

Opgaven består i at kortlægge de forskellige erhvervsfremmeaktører og 
anskueliggøre karakteren af deres aktiviteter; kortlægge samarbejdsrelationer og 
vurderes deres omfang; udpege overlappende aktiviteter og vurdere mulige 
samarbejdsgevinster; vurdere graden af regionalt strategisk koordinering af 
erhvervsfremmeindsatsen (på nuværende tidspunkt), samt om aktører inddrager 
eller orienterer sig om andre regionale aktørers mål, politikker og strategier; samt 
kortlægge lokale og regionale (samt statslige, der formidles lokalt/regionalt) tilbud 
om rådgivning til virksomheder og iværksættere. 

Aktører En ekstern konsulent gennemfører opgaven for Region Hovedstaden. 
Erhvervsfremmeaktører i bred forstand (innovationsfremme, erhvervsudvikling, 
erhvervsservice, rådgivningstilbud til iværksættere mv.) inkluderes i analysen.  

Aktivitetsperiode Afsluttes marts 2013 
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Forslag til 
initiativ 

2.2.1 

 

Fælles vision om øget vækst i hovedstadsregionen 

2.2 Vi vil bidrage til øget samspil imellem de organisationer, der arbejder med 

erhvervsudvikling 

 

Formål og 
indhold 

At sikre sammenhæng mellem, strategier, målsætninger og aktører og skabe fælles 
løsninger i erhvervsfremmeindsatsen.  

Der er flere parallelle processer i gang i og udenfor hovedstadsregionen, der skal 
fremme samspillet mellem region, kommuner og øvrige erhvervsfremmeaktører. 
Dette er bl.a. den kommende hovedstadsstrategi, og drøftelserne med kommuner 
og de tre regioner i Øresundsregionen om en fokuseret vækstdagsorden. Indsatsen 
om en fælles vision om øget vækst i hovedstadsregionen skal være en del af og 
spille sammen med disse processer. 

Gennem arbejdet med en fælles vision kan der defineres overordnede fælles mål og 
prioriterede indsatser, således at der skabes en ny form for erhvervspolitisk 
samarbejde på tværs af relevante aktører på mange niveauer. Dette kan bl.a. ske 
gennem et nyt fælles charter om regional vækst og/eller ny fælles 
brandingplatform og -indsats mhp. at tiltrække flere turister og udenlandske 
virksomheder og investeringer. 

Aktører Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, kommunerne (KKR 
Hovedstaden og KKR Sjælland), universiteter, erhvervsfremmeaktører. 

Aktivitetsperiode 2013-2014 
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Forslag til 
initiativ 

2.2.2 

 

Tværgående initiativ 

Grønne jobs 

2.2 Vi vil bidrage til øget samspil imellem de organisationer, der arbejder med 

erhvervsudvikling 

 

Formål og 
indhold 

At sikre regionen en stærk grøn styrkeposition og skabe flere grønne jobs ved 
strategisk brug af særlige grønne uddannelsesspor og efterspørgsel efter grønne 
varer og ydelser tilrettelagt i samarbejde med klyngeaktører.   

Projektet skal initieres som et tværgående initiativ og spille sammen med øvrige 
initiativer vedrørende grøn vækst såsom grønne forretningsmodeller, klimavenligt 
forbrug og indkøb, grønne klyngesatsninger, energirigtige renoveringer af 
bygninger, bæredygtig infrastruktur, grønne iværksættere mv.   

Aktører Region Hovedstaden, staten, uddannelsesinstitutioner, kommuner, 
erhvervsfremmeaktører og virksomheder. 

Aktivitetsperiode 2014-2016  



17 
 

 

 

 

Forslag til 
initiativ 

2.2.3.  

 

Styrket indsats for erhvervsklyngerne i hovedstadsregionen 

2.2 Vi vil bidrage til øget samspil imellem de organisationer, der arbejder med 

erhvervsudvikling 

 

Formål og 
indhold 

At sikre udvikling og opgradering af klyngesekretariater og innovationsnetværk 
gennem aktiv involvering i det nationale/tværregionale Forum for 
Klyngeudvikling.  Formålet er desuden at skabe tæt sammenhæng og synergi 
mellem regionale og nationale klynger og netværk. Det nye forum skal overvåge, 
koordinere og udvikle den landsdækkende klyngeindsats på tværs af ministerier og 
regioner.  
 
Opgaver vil blandt andet være at; 

• etablere et strategisk samarbejde mellem klyngesekretariater og aktører 
indenfor innovations-, uddannelses-, eksportfremme- og 
erhvervsfremmesystemet, 

• inddele klyngesekretariater i tre ligaer  
- globalt konkurrencedygtige og internationalt førende klynger (gold) 
- stærke, modne og holdbare klyngeorganisationer (silver) 
- mindre spirende, regionalt/lokalt specialiserede klyngeorganisationer 

(bronze) 
• støtte klyngesekretariaters kompetenceudvikling, 
• samarbejde med fagministerier om at anvende klyngesekretariater som 

strategiske redskaber,  
• koordinere udvikling af analyser og internetværktøjer, 
• skabe fælles overblik og viden via fælles data om styrkepositioner. 

 
Der udover skal der være en separat indsats som stimulerer regionens klynger til at 
ansøge og indgå i klyngeudviklingsindsatserne. 
 

Aktører Regioner, universiteter, GTS-institutioner, uddannelsesinstitutioner, væksthuse, 
forskerparker, kommuner, brancheorganisationer og andre erhvervsfremmeaktører, 
kommuner, offentlige institutioner og myndigheder.  

Aktivitetsperiode 2014-2016  
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Forslag til 
initiativ 

2.3.1 

Team Vækstdanmark – eliteforløb for iværksættere 

2.3 Vi vil arbejde for gode rådgivningstilbud til virksomhederne 

 

Formål og 
indhold 

At skabe et Team VækstDanmark, der skal spille en væsentlig rolle i at udvikle 
nye højvækstvirksomheder, der kan bidrage mærkbart til væksten og 
beskæftigelsen i de forskellige regioner, herunder Region Hovedstaden. 
 
Konkret er målet etableringen af en organisation, med sportsverdens Team 
Danmark som forbillede, der skal; 

1) identificere succesfulde entreprenørtalenter,  
2) udvikle specialiserede elitetræningscenter (inden for regionernes respektive 

erhvervsmæssige styrkeområder),  
3) udbyde træning til fremme af flere højvækstvirksomheder og fremtidige 

serielle iværksættere,  
4) udbyde økonomisk støtte, som investering, hvor afkastet skal reinvesteres i 

systemet mhp fremme af endnu flere iværksættere,  
5) opbygge helt ny vidensgrundlag om faktorforhold (øko-systemet for 

iværksættere) mhp at sikre optimal fremme af vækstiværksættere, herunder 
et feasibility studie. 
 

Aktører Symbion, Accelerace, Erhvervsstyrelsen, Region Hovedstaden, Region Syd og 
Region Midtjylland. 

Aktivitetsperiode 2014-2016 
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Forslag til 
initiativ 

2.3.2 

Forprojekt: Tværkommunalt iværksætterprogram i Region Hovedstadens 
kommuner 

2.3 Vi vil arbejde for gode rådgivningstilbud til virksomhederne 

Formål og 
indhold 

Forprojektet gennemføres i 2013 og 2014. Selve iværksætterprogrammet 
planlægges etableret i 2015. Formålet er at skabe sammenhæng, kritisk masse og 
volumen i tilbud om rådgivning til iværksættere i regionens kommuner for at skabe 
grundlag for højere overlevelsesgrad og vækst. 

Iværksætterprogrammet vil komme til at omfatte otte forskellige tilbud til 
iværksættere. To af tilbuddene, ”Fagspecifikke workshops” og Web-TV (video-
website)” vil blive bygget op i forprojektet. 

De fagspecifikke workshops bygger på ”Væksthjulskonceptet” og de tilhørende 
screenings- og planlægningsværktøjer. Det vil være målet at udvikle op til 20 
forskellige workshops, som bl.a. kan have følgende temaer: Forretningskoncept, 
kunderelationer, organisation og virksomhedsdrift.  

Aktører Væksthus Hovedstadsregionen, Københavns Erhvervsservice, Gentofte, Tårnby og 
Frederiksberg Kommuner samt Iværksætterkontaktpunktet, som omfatter ni 
kommuner på Vestegnen. 

Aktivitetsperiode 2013-2014  
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Forslag til 
initiativ 

2.3.3 

 

Flere akademikere i små og mellemstore virksomheder 

2.3 Vi vil arbejde for gode rådgivningstilbud til virksomhederne 

 

Formål og 
indhold 

At fremme innovationsniveauet, produktiviteten og væksten i Små og mellemstore 
virksomheder gennem øgede akademiske kompetencer.   
 
Der stilles stadigt større krav til nye virksomheders evner til at omsætte viden til 
vækst. Virksomheder skal kunne tilegne sig ny viden og formå at bruge den. 
Derfor er det ofte nødvendigt for virksomheder at kunne trække på viden fra 
akademikere. Samtidig er der mange ledige akademikere, der ikke kender til 
mulighederne og behovet for deres kompetencer i særligt Små og mellemstore 
virksomheder. Flere nyuddannede akademikere kunne derfor med fordel matches 
med potentielle virksomheder, så sidstnævnte styrker deres forretningsmodel pba. 
akademikernes interesser, og de ledige får kompetent, virksomhedsrelevant 
erfaring.  
 
Aktiviteter kunne fx være en kommunikationskampagne for Små og mellemstore 
virksomheder og akademikere, der klargør behov og muligheder, samt kursustilbud 
(”SMV værktøjskasse”) og virksomhedspraktikker for akademikere i Små og 
mellemstore virksomheder.   
 
Kan få en særlig grøn vinkel som beskrevet i projekt 6.4.2. 
 

Aktører Region Hovedstaden, Væksthus Hovedstadsregionen, GTS-institutioner, 
universiteter, kommuner/jobcentre, staten, små og mellemstore virksomheder, 
fagforeninger og brancheorganisationer som DI, Danske Erhverv, Kunstakademiet 
og Dansk Magisterforening. 

Aktivitetsperiode 2014 
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Igangværende 
initiativ 

2.4.1 

Udarbejdelse af digitalt erhvervskort 

2.4 Vi vil arbejde for attraktive erhvervsområder til virksomhederne 

Formål og 
indhold 

Det digitale erhvervskort har til formål at synliggøre og markedsføre 
byudviklingsområder af en vis størrelse i Hovedstadsregionen. Dermed får danske 
og udenlandske investorer et unikt overblik over placeringsmulighederne for 
potentielle investeringsprojekter i Hovedstadsregionen.   

Det digitale erhvervskort er interaktivt og dynamisk; det udvikles løbende når nye 
udviklingsområder kommer til eller gamle bliver udbyggede. Pt. dækker kortet 
fortrinsvis byudviklingsområder i Københavns Kommune (fx Carlsbergbyen) og 
Malmö Stad (fx Västre Hamnen). 

For Region Hovedstaden er det særlig interessant at få byudviklingspotentialerne 
omkring den kommende letbane og de store hospitalsbyggerier illustreret på kortet. 

Vækstforum Hovedstaden medfinansierer udviklingen af det digitale erhvervskort. 
Kortet udarbejdes af Copenhagen Capacity, Københavns Kommune og Malmö 
Stad.   

Projektet bør spille sammen med forslag til initiativ 2.4.2: ”Pilotprojekt om 
understøttelse af erhvervsudvikling omkring stationerne langs letbanen” og 2.4.3 
”Pilotprojekt om Vidensbyer”. 

Aktører Region Hovedstaden, Copenhagen Capacity, kommuner, Malmö Stad mfl. 

Aktivitetsperiode 2012-2013 
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Forslag til 
initiativ 

2.4.2 

Pilotprojekt om understøttelse af erhvervsudvikling omkring stationerne langs 
letbanen 

2.4 Vi vil arbejde for attraktive erhvervsområder til virksomhederne 

 

Formål og 
indhold 

At udarbejde en plan og udviklingsvision for attraktive erhvervsområder omkring 
stationerne i den kommende letbane.  
 
Letbanen er udover at være en massiv investering i hurtig og fleksibel kollektiv 
transport en mulighed for at omdanne eksisterende byarealer langs med banen og 
dermed tiltrække nye borgere og virksomheder. Letbanens potentialer sætter 
udviklingen af forstadskommunerne ind i en helt ny sammenhæng. Dette fremgår 
bl.a. af den langsigtede byvision for bæredygtig byudvikling og omdannelse – 
Loop City.   
 
Med pilotprojektet kan der i samarbejde mellem kommuner, erhvervsliv og 
borgere udarbejdes en konkret plan og udviklingsvision for, hvordan man 
sammentænker erhvervsudvikling, infrastruktur, boligpolitik, grønne områder mv. 
med henblik på at udnytte alle potentialerne for at skabe attraktive 
erhvervsområder omkring letbanen. På den baggrund vil der blive gennemført en 
række mindre pilotprojekter.  
 

Aktører Region Hovedstaden, kommunerne i letbanesamarbejdet, staten. 

Aktivitetsperiode 2013-2016  
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Forslag til 
initiativ 

2.4.3. 

Pilotprojekt om Vidensbyer 

2.4 Vi vil arbejde for attraktive erhvervsområder til virksomhederne 

Formål og 
indhold 

At sikre attraktiv erhvervsudvikling i forbindelse med omdannelse og udvikling af 
områder i tilknytning til uddannelsesinstitutioner. Områderne skal blive 
knudepunkt og tiltrækningskraft for videnvirksomheder, der skal fremme 
bæredygtig vækst, velfærd og byudvikling. Dette skal ske gennem et tættere 
samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, boligsektoren og den 
enkelte kommune. 
 
Visionen for Vidensby Lyngby-Taarbæk kommune kan bruges som eksempel. 
Denne indeholder fire spor, hvorefter konkrete strategier og handlinger defineres, 
således at Lyngby-Taarbæk fastholdes og udvikles som en førende vidensby 
bygget op omkring DTU. Visionen 2020 er at være:   

1. En af Nordeuropas førende videns- og universitetsbyer 
2. En førende uddannelsesby med høj kvalitet, bredt udbud og et generelt højt 

uddannelsesniveau 
3. Et internationalt orienteret knudepunkt for arbejdskraft, kultur og handel 
4. Et område kendetegnet ved bæredygtig vækst, velfærd og byudvikling 

 
Vidensbydel Nørre Campus (København) er en anden mulighed som pilotprojekt, 
hvor der kan arbejdes videre med hvordan den allerede vedtagne udviklingsplan 
kan implementeres. 
 

Aktører Region Hovedstaden, kommuner, universiteter. 

Aktivitetsperiode 2014-2016  
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INDSATSOMRÅDE 3// INTERNATIONALISERING

Igangværende 
initiativ 

3.1.1 

 

Growbiz 

3.1 Vi vil styrke det internationale ”mindset” og kompetencer i små og 

mellemstore virksomheder 

 

Formål og 
indhold 

Strukturfondsprojektet Growbiz vil nedbryde de største barrierer for 
internationalisering af mindre videnservicevirksomheder i Hovedstadsregionen. I 
dag har disse virksomheder en begrænset viden om eksport, forankring af 
internationale samarbejder, ansættelse af udenlandsk arbejdskraft etc. 

Projektet indeholder 2 målrettede udviklingsforløb for 40 udvalgte 
videnservicevirksomheder inden for IT og Biotek/Medico/Pharma. 

Projektet består af 3 faser som omfatter 1) Analyse af internationale markedsvilkår 
2) Skalering af virksomhedernes videnservicekoncept 3) Implementering af 
virksomhedernes internationaliseringsstrategi.  

De direkte afledte effekter af projektet er en stigning i virksomhedernes 
internationale omsætning og beskæftigelse. Effekterne vil efter projektets 
afslutning blive dokumenteret ved halvårlige interviews med udgangspunkt i flg. 
indikatorer 1) antal udenlandske ansatte 2) antal udstationerede medarbejdere 3) 
agent- og distributørsamarbejde. 

Aktører Region Hovedstaden, Væksthus Hovedstadsregionen, Dansk Erhverv, Medicon 
Valley Alliance, IT brancheforeningen og DEA. 

Aktivitetsperiode 2012-2014 



25 
 

 

Forslag til 
initiativ 

3.1.2 

 

Tværgående initiativ 

Internationalt Mindset i Små og mellemstore virksomheder 

3.1 Vi vil styrke det internationale ”mindset” og kompetencer i små og 

mellemstore virksomheder 

 

Formål og 
indhold 

Formålet er at styrke det internationale mindset hos Små og mellemstore 
virksomheder gennem mentorordninger; i ungdomsuddannelser gennem 
praktikpladser i virksomheder og i videregående uddannelser gennem øget 
samarbejde med klynger med internationalt fokus. 

 

Aktører Region Hovedstaden, Væksthus Hovedstaden,viden- og  uddannelsesinstitutioner, 
staten, universiteter, erhvervsfremmeaktører, erhvervsliv, erhvervsklynger, fx 
Copenhagen Cleantech Cluster, Medicon Valley Alliance.  

Aktivitetsperiode 2014-2016 
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Igangværende 
initiativ 

3.2.1 

 

ESS og MAX IV som vækstmotorer for hovedstadsregionen 

3.2 Vi vil øge internationalt samspil mellem universiteter og virksomheder 

 

Formål og 
indhold 

At geare hovedstadsregionen til at realisere potentialet forbundet med etablering de 
to forskningsanlæg ESS og MAX IV i Lund. 

I de kommende år vil to af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter 
blive bygget i Lund: European Spallation Source (ESS) og MAX IV. Med den rette 
indsats kan faciliteterne fungere som en saltvandsindsprøjtning for forskning og 
innovation i Danmark og få afgørende betydning for erhvervslivets vækst.  

Mens ESS og MAX IV bygges i Lund, etableres databehandlingscentret – Data 
Management og Software Center – i København og vil fungere som en fuldt 
integreret del af ESS-faciliteten. Erfaringerne viser at det er kritisk vigtigt at starte 
tidligt. Det er derfor afgørende, at der igangsættes konkrete tiltag i 
hovedstadsregionen, der bygger bro og etablerer samspil mellem danske 
forskningsmiljøer og erhvervsvirksomheder om udnyttelsen af ESS og MAX IV.  

Aktører Region Hovedstaden, DTU, KU, Københavns Kommune, Copenhagen Capacity, 
Dansk Industri. 

Aktivitetsperiode 2013-2014  
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Forslag til 
initiativ 

3.2.2 

 

Business to Business samarbejde mellem Massachusetts Life Science Center og 
Øresundsregionen 

3.2 Vi vil øge internationalt samspil mellem universiteter og virksomheder 

 

Formål og 
indhold 

At støtte fælles amerikansk-skandinaviske samarbejdsprojekter vedr. kommercielt 
anvendelig forskning. 

Region Hovedstaden, Region Skåne samt Region Sjælland indgik en 
samarbejdsaftale inden for Life Science med delstaten Massachusetts den 20. juni 
2012. Det søges nu omsat til tre konkrete projektsamarbejder: 1) fremme af nye 
forskningssamarbejder 2) udveksling af forskere og forskerstuderende og 3) 
erhvervsudvikling via et internationalt business development programme iværksat 
af delstaten Massachusetts. 

Projektforslaget vil implementere aftalepunkt 3 vedr. erhvervsudvikling. Projektet 
vil bygge på fire aktiviteter mhp at fremme partnerskaber mellem virksomhederne:  

1) Identificering, udvælgelse og matchning af virksomheder med virksomheder fra 
Massachusetts, herunder hjælp til identificering af partnere og udarbejdelse af 
ansøgninger og markedsføring.  

2) Styrkelse af kapitaltilførsel til virksomheder – både via nationale kilder og 
amerikanske kilder 

3) Netværk mellem centrale aktører inden for life science i henholdsvis 
Øresundsregionen og Massachusetts 

4) Profilering af Øresund som førende europæisk life science region. 

Aktører Regioner (Hovedstaden, Sjælland, Skåne), Symbion/COBIS, universiteter. 

Aktivitetsperiode 2013-2015  
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Igangværende 
initiativ 

3.3.1 

 

SPI – Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme 

3.3 Vi vil skabe attraktive rammer for udenlandske virksomheder, investeringer og 

talent 

 

Formål og 
indhold 

SPI-projektet skal tiltrække flere udenlandske virksomheder til 
hovedstadsregionen. Vækstforum bidrager med 12 mio. kroner.  

Projektet SPI - Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme skal bidrage til at 
fastholde flere internationale virksomheder i regionen og tiltrække nye 
udenlandske virksomheder.  

Projektet er et samarbejde mellem ti kommuner i hovedstadsregionen og 
Copenhagens Capacity. 

I projektet foretages en indledende kortlægning af erhvervsklynger og værdikæder 
i regionen. Der arbejdes med kompetenceopbygning i de deltagende kommuner og 
med en fokuseret indsats for at tiltrække internationale virksomheder med 
udgangspunkt i kortlægningen af regionens klynger. 

Aktører Københavns Kommune, Gladsaxe, Ballerup, Helsingør, Frederikssund, Halsnæs, 
Hillerød, Hvidovre, Høje Taastrup og Lyngby-Taarbæk kommuner samt 
Copenhagen Capacity. 

Aktivitetsperiode 2011-2014 
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Forslag til 
initiativ 

3.3.2 

 

Fælles EU-indsats for Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen  

3.3 Vi vil skabe attraktive rammer for udenlandske virksomheder, investeringer og 

talent 

 

Formål og 
indhold 

Med Region Hovedstadens Budget 2013-2016 og budgetaftalen er det besluttet, at 
der igangsættes en styrket EU-indsats ved etablering af en EU-funktion i 2013.  

Funktionen skal indrettes således, at regionen som resultat opnår øget adgang til 
EU-midler i forbindelse med konkrete projekter eller indsatser, øget viden om og 
indflydelse på EU-politikker, initiativer og analyser, samt bedre muligheder for 
strategiske alliancer og partnerskaber.  

En ramme for EU-funktionens arbejdsopgaver kan være implementeringen af den 
Regionale Udviklingsplan 2012, jf. indsatsområderne klima, trafik, uddannelse, og 
erhverv, såvel som på sundhedsområdet.  

Organiseringen af EU-funktionen er stadig under overvejelse.  

Aktører Region Hovedstaden, kommunerne i hovedstadsregionen. 

Aktivitetsperiode 2013-2016 
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Forslag til 
initiativ 

3.3.3 

 

Sourcing China 

3.3 Vi vil skabe attraktive rammer for udenlandske virksomheder, investeringer og 

talent 

 

Formål og 
indhold 

Formålet er at styrke de danske rammevilkår i forhold til kinesiske virksomheder 
og borgere. Projektet bygger på erfaringer fra andre europæiske lande samt en ny 
analyse af barriererne for at kunne tiltrække flere kinesiske investeringer, turister 
og talenter til Danmark.  

Projektet er opdelt i to delprojekter; et vedr. etablering af et China-Copenhagen 
Business Center, der skal fremme investeringer. Et andet, Chinavia, der skal 
fremme turisme.  

Aktører Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Region Hovedstaden, Væksthuset, 
kommuner, Udenrigsministeriet. 

Aktivitetsperiode 2013-2016  
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Uddannelse 

INDSATSOMRÅDE 1// SAMMENHÆNG I UDDANNELSERNE 

Igangværende 
initiativ 

4.1.1  

Tværgående initiativ  
 
Young Skills – Klædt på til en Erhvervsuddannelse 
 
4.1 Vi vil arbejde for glidende overgange mellem folkeskole og 

ungdomsuddannelser 

Formål og 
indhold 

Formålet er at klæde folkeskoleelever og deres forældre på til at træffe et 
kvalificeret erhvervsrettet uddannelsesvalg. Projektet skal inspirere og kvalificere 
flere unge til at gennemføre en uddannelse ved at 

1. Styrke de unges afklaring om uddannelsesvalg  

2. Skabe en glidende overgang fra grundskole til erhvervsskole 

3. Fastholde unge, der er i fare for frafald i uddannelse 

 

Projektet er rettet mod 8. - 10. klasse elever og frafaldstruede unge på 
erhvervsskolerne.  Projektets mål er:  

• at andelen af unge uden kompetencegivende ungdomsuddannelse falder fra 
18,7 % til 15 % i de involverede kommuner. 

• Søgningen til de involverede erhvervsskoler stiger fra 16,3 % til 20 % uden 
at omvalgsfrekvensen stiger. 

• Frafaldet på erhvervsuddannelsens grundforløb falder fra 26 % til 20 % på 
de deltagende skoler. 

 

 

Aktører Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune, Vallensbæk Kommune, Ishøj Kommune, 
Albertslund Kommune, CPH West, Handelsskolen K-Nord, KTS –Københavns 
Tekniske Skole, TEC - Teknisk Erhvervsuddannelses Center, UU-Syd, UU-Nord, 
UU-Vestegnen, Region Hovedstaden 
 

Aktivitetsperiode 2012-2015 
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Forslag til 
initiativ 

4.1.2  

Tværgående initiativ 
 
At afholde DM i Skills i hovedstadsregionen i 2015 og evt. i 2016 
 
4.1 Vi vil arbejde for glidende overgange mellem folkeskole og 

ungdomsuddannelser 

Formål og 
indhold 

Formålet med at bringe Danmarksmesterskabet i Skills til hovedstadsregionen er at 
øge søgningen til erhvervsuddannelserne ved at præsentere det ypperste inden for 
erhvervsskolefag og nære grundskoleelevers karrieredrømme.  

SkillsDenmark er en nonprofit organisation, som udspringer af den fælles 
erhvervsskoleorganisation – Danske Erhvervsskoler. Siden 2011 har 
SkillsDenmark arrangeret et årligt Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser - 
DM i Skills - og sender desuden unge deltagere til WorldSkills. Organisationen 
afholder også Skills Stafetten, hvor 8.-10. klasser dyster mod hinanden i lokale 
konkurrencer.  

For at skabe mest mulig synergi ud af konkurrencen kan der fx fokuseres på at 
styrke Skills Stafetten, så grundskoleelever og deres forældre i endnu højere grad 
involveres og eksponeres for erhvervsuddannelserne som et attraktivt 
uddannelsesvalg. 

Aktører Kommuner, erhvervslivet, erhvervsskoler, Skills ambassadører, Region 
Hovedstaden 

Aktivitetsperiode 2013-16 
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Forslag til 
initiativ 

4.1.3 

Fremtidens valg og vejledning – forsøgs- og forskningsprojekt om unges valg af 
ungdomsuddannelse  

4.1 Vi vil arbejde for glidende overgange mellem folkeskole og 

ungdomsuddannelser 

Formål og 
indhold 

Formålet med projektet er at gentænke vejledningen i folkeskolen ved afprøve 
forskellige vejledningsformer på udvalgte folkeskoler i regionen og analysere, 
hvad der betinger de unges valg af uddannelse. 

Mange unge er uafklarede og træffer et uddannelsesvalg, de senere fortryder. 
Målet med projektet er at opnå indsigt i, hvordan de unge reelt træffer deres valg, 
og afprøve konkrete forløb, der understøtter de unges valgprocesser. Således kan 
projektet dels bidrage til 95 % målsætningen, dels understøtte ambitionen om, at 
flere unge vælger en erhvervsuddannelse. 

Regionen vil i samarbejde med 3 UU-centre og udvalgte folkeskoler i regionen 
gennemfører forsøg med nye vejledningsformer fx ved at spotte den enkeltes unges 
særlige talent/evner. Sideløbende med disse forsøg vil CeFu over to år følge en 
gruppe unges valgprocesser, og hvad der betinger de unges valg.  

Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre, Folkeskoler, Center for 
Ungdomsforskning, Region Hovedstaden 

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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Igangværende 
initiativ 

4.2.1  

Den regionale videntjeneste  

4.2 Vi vil bringe flere unge tilbage på uddannelsessporet 

Formål og 
indhold 

Videnstjenesten skal sikre et fælles og ensartet strategisk vidensgrundlag på 
uddannelsesområdet for beslutningstagere i kommuner, uddannelsesinstitutioner 
og region. 

Den regionale videnstjeneste vil som første skridt etablere en webportal, hvor tal 
og analyser om uddannelse skal formidles på en let tilgængelig måde til aktører på 
uddannelsesområdet i Region Hovedstaden. De regionale fakta, tal og data på 
uddannelsesområdet der formidles, kan eksempelvis være nye aktuelle 
regionaltbaserede udviklingsprojekter, opgørelse af frafald på tværs af 
uddannelsesinstitutioner eller formidling af forsøg med nye undervisningsformer. 
Fakta, data og tal vil blive udvalgt med udgangspunkt i interessenternes behov for 
viden.   

Webportalen vil løbende indsamle og formidle ny viden, ligesom der vil blive 
udsendt minianalyser og nyhedsbreve med aktuelle analyser. Videnstjenesten skal 
formidle relevant viden, så den lokalt let kan omsættes til praksis, tiltag og 
handling på uddannelsesområdet, og dermed vil videnstjensten styrke UU-
vejlederne, kommunerne, jobcentrene og andre i deres arbejde på 
uddannelsesområdet.  

Webportalen går i luften september 2013.  

Aktører Region Hovedstaden, kommuner,  Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre , 
jobcentre, folkeskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt 
forsknings- og sektorforskningsinstitutioner 

Aktivitetsperiode 2013-14 
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Forslag til 
initiativ 

4.2.2  

Spredning af viden der virker til hele regionen 

4.2 Vi vil bringe flere unge tilbage på uddannelsessporet 

Formål og 
indhold 

Målet er at udvikle og afprøve et koncept for spredning og implementering af 
bedste praksis fra succesfulde kommunale og regionale initiativer, så flere unge 
gennemfører en uddannelse. Initiativet vil ved hjælp at netværksdannelser og 
samarbejder på tværs af regionen udvikle et koncept, hvormed der kan vidensdeles 
på tværs af regionens uddannelsesinstitutioner, kommuner og andre aktører på 
uddannelsesområdet.  

Idéen er at udvikle et koncept for, hvordan viden mest hensigtsmæssigt kan deles, 
og hvordan regionen kan medvirke til at erfaringer fra succesfulde 
udviklingsprojekter kan implementeres. Det kan fx være gennem 
netværksdannelse, hvor der skabes nye platforme for samarbejde, som kan 
medvirke til at udvikle uddannelsesfeltet og dermed kan bringe flere unge tilbage 
på uddannelsessporet 

Aktører Region Hovedstaden,  Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre , jobcentre, 
folkeskoler, kommuner, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt 
forsknings- og vidensinstitutioner 

Aktivitetsperiode 2013-2014 
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Igangværende 
initiativ 

4.3.1  

Projekt e-læring  

4.3 Vi vil arbejde for bedre uddannelsesdækning  

Formål og 
indhold 

Formålet med projektet er at udvikle nye undervisningsmetoder ved hjælp af e-
læring på hf, stx (almene gymnasier) og avu (almen voksenuddannelse) med 
henblik på, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Projektet er dels rettet mod unge i gymnasiet, og dels "unge voksne" (18-25) VUC-
kursister, som af forskellige grunde ikke har fået taget en ungdomsuddannelse. 
Projektets tese er, at e-læring i undervisningen vil kunne motivere flere til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Projektet har i løbet af 2011 og 2012 udviklet 25 forløb, som er i gang med at blive 
afprøvet på de deltagende gymnasier og VUC´er. De resterende forløb færdiggøres 
første halvdel af 2013. Der er blevet afholdt en række kompetenceudviklingskurser 
og der afholdes en afsluttende konference 5. september 2013.  

Aktører Brøndby Gymnasium, Rysensteen Gymnasium, Ørestad Gymnasium, VUC 
Lyngby, HF og VUC Nordsjælland, VUC vestegnen, Københavns VUC, Region 
Hovedstaden 

Aktivitetsperiode 2011-2013 
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Forslag til 
initiativ 

4.3.2  

Analyse og dialog om den regionale uddannelsesdækning 

4.3 Vi vil arbejde for bedre uddannelsesdækning 

Formål og 
indhold 

Målet er at skabe bedre uddannelsesdækning og attraktive uddannelsestilbud for 
relevante målgruppe for, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Idéen er at 
undersøge sammenhængen mellem uddannelsesvalg og transportafstand og gå i 
dialog med relevante aktører om, hvordan der i hele regionen kan skabes bedre 
uddannelsesdækning og attraktive uddannelsestilbud – fx særlige tilbud til udsatte 
unge i områder, hvor uddannelsesdækningen er lav.  

I den forbindelse kan man bl.a. vurdere behovet for: 

• at styrke vidensgrundlaget for at vurdere den lokale brugbarhed af 
forskellige redskaber så som ungecampus og skolebusser 

• at udvikle businesscases, hvor der afdækkes/afprøves cost-benefit af 
forskellige tiltag som ”skolebusser”, ”banke på/ringe op om morgenen” og 
brug af sociale medier.  

• et styrket vidensgrundlag for at kunne skabe koordination mellem 
erhvervsskoler om udbud af grundforløb. 

• at udvikle principper for udvikling af nye uddannelsesmiljøer med henblik 
på at tænke ud af boksen i forhold til lokal kontekst.  
 

Aktører Kommuner, uddannelsesinstitutioner, forsknings- og vidensinstitutioner 

Aktivitetsperiode 2013-2015 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til 
initiativ 

4.4.1 

Pilotprojekt om øget merit og sporskifte i de videregående uddannelser 

4.4 Vi vil arbejde for mere glidende overgange til de videregående uddannelser  

Formål og 
indhold 

At øge fleksibilitet i overgangen til og i skiftet mellem videregående uddannelser, 
fx gennem bedre mulighed for studieskifte samt gennem anerkendelse af 
kompetencer og merit. 

Initiativet kan bl.a. vurdere  på behovet for: 

• at skabe flere adgangsveje til det videregående uddannelsessystem ved at 
gentænke adgangskrav, optagelsesprocedurer, merit- og kvotesystemer 

• at afklare i hvilke udstrækning ungdomsuddannelser kan designes således, 
de bliver alment adgangsgivende til forskellige typer videregående 
uddannelser. 

• at skabe gode muligheder for sporskifte uddannelserne imellem, både 
internt den enkelte uddannelsesinstitution og på tværs af 
uddannelsesinstitutioner. 

• at fremme formaliserede samarbejder mellem studier udbudt på forskellige 
uddannelsesinstitutioner som grundlag for et smidigt meritsystem. 
 

Aktører Uddannelsesinstitutioner, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for 
Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, Den Koordinerede 
Tilmelding (KOT), Studievalg, Region Hovedstaden 

Aktivitetsperiode 2014 
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Forslag til 
initiativ 

4.4.2  

Pilotprojekt om styrket vejledning ”de nye ufaglærte med studenterhuer”  

4.4 Vi vil arbejde for mere glidende overgange til de videregående uddannelser 

Formål og 
indhold 

At styrke elevernes karrierevalg i de gymnasiale uddannelser, så vejledningen i 
retning af videregående uddannelse sker på et kvalificeret grundlag og målrettes 
den enkelte elevs særlige talent. 

Det er et område, hvor der viser sig problemer i forhold til en voksende gruppe af 
studenter, som ikke forsætter i uddannelse og derfor udgør en ny restgruppe i 
uddannelsessystemet. Det er derfor et område, hvor der dels er behov for ny viden 
om, hvad der kendetegner denne overgang, når det handler om regionens unge. 
Dels er der behov for at udvikle nye indsatser, som kan understøtte de unges 
overgang. 

Tanken med projektet er bl.a. at styrke samarbejdet om at løse denne opgave 
mellem de regionale aktører på området bl.a. Studievalg, ungdomsuddannelserne 
og de videregående uddannelser. 

For at skabe en større overgang fra gymnasiet til videreuddannelse kan det bl.a. 
være relevant at skabe en målrettet indsats for de elever, som ikke har lyst til at 
læse på universitetet. 

Aktører Region Hovedstaden, gymnasielærere, studievejledere, forældre, Korte, 
Mellemlange og Lange Videregående Uddannelser. 

Aktivitetsperiode 2013 
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Forslag til 
initiativ 

4.4.3  

Tværgående initiativ 

Kompetencelaboratorium på tværs af uddannelsesniveauer 

4.4 Vi vil arbejde for mere glidende overgange til de videregående uddannelser 

Formål og 
indhold 

At skabe en mere glidende overgang fra ungdomsuddannelser til videregående 
uddannelser ved at udvikle fælles fysiske og faglige rammer, hvor elever lærer 
sammen på tværs af uddannelsesniveau og opnår kendskab til hinandens specifikke 
kompetencer. 

Ved at samarbejde på tværs af uddannelsesretninger og –niveauer skabes et større 
fokus på den enkeltes kompetence og kendskab til videreuddannelsesmuligheder. 

Aktører Region Hovedstaden, uddannelsesinstitutioner 

Aktivitetsperiode 2014-2016 
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INDSATSOMRÅDE 2 // MOTIVERENDE UNDERVISNING 
 

 

Igangværende 
initiativ 

5.1.1  

Tværgående initiativ  
 

UddX – Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium  

5.1 Vi vil øge sammenhængen mellem teori og praksis  

Formål og 
indhold 

At nytænke og udvikle erhvervsrettede uddannelser, så de bliver drivere for vækst 
og beskæftigelse. 

Det sker bl.a. ved at udvikle, afprøve og evaluere i uddannelseslaboratorier samt 
udvikle nye uddannelsesmodeller og -veje, der understøtter arbejdsmarkedets 
kompetencebehov. Der er i projektet bl.a. gennemført et stort baselinestudie, der 
kan danne baggrund for andre, lignende projekter. 

Målene er:  

• at flere unge søger en erhvervsrettet uddannelse, både på EUD- og 
videregående niveau. 

• Uddannelserne udruster de unge med de kompetencer, som erhvervslivet 
efterspørger – bl.a. ved at skabe bedre forudsætninger for talentudvikling 
og -pleje og tættere samarbejde mellem uddannelse og erhverv.  

• Uddannelsesudbyderne understøtter i deres organisation og ledelse 
eksperimenterende og fleksibel praksis. 
 

Aktører TEC, Teknisk Erhvervsskole Center  
Professionshøjskolen Metropol  
KEA, Københavns Erhvervsakademi  
CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest  
KTS, Københavns Tekniske Skole 
IHK, Ingeniørhøjskolen i København  
SOSU C, Social- og Sundhedsuddannelses Centret 
UU København, Ungdommens Uddannelsesvejledning København 
Rigshospitalet 
Region Hovedstaden 
UCC, University College Capital, Program for Vejledning og Voksenpædagogik 
NCE, Nationalt Center for erhvervspædagogik, Metropol 
CEFU, Center for Ungdomsforskning, Aarhus Universitet  
Tænketanken DEA 
 

Aktivitetsperiode 2012-2014 
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Igangværende 
initiativ 

5.1.2 

Ungetænketanken - Dream Team 

5.1 Vi vil øge sammenhængen mellem teori og praksis 

Formål og 
indhold 

At udfordre uddannelsessystemet ved at sætte en uddannelsesdagsorden, der tager 
udgangspunkt i de unges drømme og ønsker til job og uddannelse. Konkret er 
målet:  

• At mobilisere unge til at diskutere uddannelse og komme med konkrete 
forslag til indsatser.  

• At udvikle og afprøve uddannelsesdesigns 
• At skabe et vidensgrundlag om unges håb og drømme. 
• At regionen spiller ind i dagsordenen på uddannelsesområdet. 

 

Dream Teamet har udpeget fremtidens kompetencer, samt formuleret forslag til 
uddannelsesinitiativer, der støtter deres kompetencebehov. Dream Team-projektet 
er i dialog med UddX om igangsættelse af konkrete initiativer og er desuden 
kommet med forslag til vejledningsarbejdet, som projektet implementerer i 
samarbejde med UU-centre, grundskoler og Center for Ungdomsforskning.  

Aktører Uddannelsesinstitutioner, Region Hovedstaden 

Aktivitetsperiode 2012-2015 
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Igangværende 
initiativ 

5.2.1 

Tværgående initiativ  

Projekt Fremtidens erhvervsskole  

5.2 Vi vil skabe attraktive erhvervsuddannelser  

Formål og 
indhold 

At udvikle attraktive tværfaglige uddannelsesforløb for unge med fokus på 
campusmiljøer. Udviklingen sker med udgangspunkt i, hvordan unge lærer, hvad 
der motiverer dem, og hvad der tiltrækker dem i valget af uddannelse. 

Formålet med projektet er at gøre erhvervsuddannelserne til et attraktivt førstevalg 

for de unge og sikre, at flere vælger rigtigt første gang og får en 
kompetencegivende uddannelse.  Projektet udvikler fremtidens erhvervsskole ved 
at udvikle ledelse, organisering, undervisningsformer, virksomhedssamarbejde og 
skolemiljø i én samlet helhed. Det sker ved at udvikle og afprøve nye innovative 
grundforløb på 40 uger for samlet set 260 elever. Eleverne vil på de nye 
grundforløb modtage undervisning og samarbejde på tværs af tekniske, merkantile 
og social- og sundhedsuddannelser fx gennem innovationsforløb om 
velfærdsteknologi. 

Projektets mål er: 

• styrke overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse så 95 % 
af eleverne på forløbene kommer direkte fra grundskolen.  

• at halvere frafald uden omvalg, så 230 ud af de 260 elever gennemfører.  
• at etablere 75 nye innovative virksomhedssamarbejder som bl.a. skal sikre 

praktikpladser til alle elever på forløbene. 
 

Aktører CPH WEST, TEC, SOPU og Region Hovedstaden 

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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Forslag til 
initiativ 

5.2.2  

Projekt Move & learn  

5.2 Vi vil skabe attraktive erhvervsuddannelser 

Formål og 
indhold 

At udvikle attraktive sociale miljøer særligt på erhvervsuddannelserne samt styrke 
sundhed og indlæring gennem bevægelse, fx ved at etablere motionstilbud, 
interessebaserede netværksgrupper og skabe sociale traditioner. 

Idéen er at skabe en motiverende undervisning – og styrke de sociale relationer 
mellem eleverne og mellem lærerne og eleverne, som afsæt for større engagement, 
motivation og trivsel.  

Projektet er rettet mod ungdomsuddannelsesinstitutioner og tænkes løftet i et bredt 
samarbejde mellem erhvervsskoler og gymnasier. 

Aktører Region Hovedstaden, kommuner, erhvervsliv, skoler og unge 

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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Forslag til 
initiativ 

5.2.3   

Tværgående initiativ (se også initiativ 2.2.2). 

Udvikling af uddannelsesspor målrettet regionens kompetencebehov  

5.2 Vi vil skabe attraktive erhvervsuddannelser 

Formål og 
indhold 

At understøtte regionens kompetencebehov ved at styrke uddannelsestilbud 
målrettet kompetencebehovet inden for særligt vigtige vækstområder i 
hovedstadsregionen.  

I forlængelse af analysen af regionens kompetencebehov (initiativ 6.1.2 ) vil der 
skabes grundlag for at kunne vurdere potentialet for at skabe nye uddannelser, at 
tone eller geare eksisterende uddannelser og at etablere særlige samlede 
uddannelsesspor, som løber fra grundskole til videregående uddannelsesniveau for 
herved at imødekomme efterspørgselen på kompetencer i regionens vækstområder, 
et eksempel kunne være et ”bæredygtigt spor” inden for bygge- og 
anlægsbranchen. 

Målet er at skabe tydeligere spor fra grundskole til videregående uddannelser, som 
gør det nemmere at fortsætte fra et niveau i uddannelsessystemet til det næste 
inden for samme interessefelt, fx Life Sciences og Clean Tech. Valget af 
uddannelse i forbindelse med overgange skal være enklere og mere overskueligt 
inden for det spor, der er valgt. 

Aktører Region Hovedstaden, uddannelsesinstitutioner på tværs af niveauer i 
uddannelsessystemet og erhvervsliv fra de vigtigste vækstområder. 

Aktivitetsperiode 2014 
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Igangværende 
initiativ 

5.3.1 

 

Tværgående initiativ 
 
Den regionale praktikpladsenhed 
 
5.3 Vi vil arbejde for flere og bedre praktikpladser 

Formål og 
indhold 

Manglen på praktikpladser får mange unge til at opgive at gennemføre en 
erhvervsuddannelse, for uden praktikplads kan de ikke færdiggøre deres 
uddannelse. Det er ikke kun et problem for de unge, men også en stor udfordring 
for vores samfund.  

Region Hovedstaden har etableret en regional praktikpladsenhed, der skal bidrage 
til at øge antallet af praktikpladser i regionen. Det opsøgende arbejde sker i tæt 
samarbejde med erhvervsskoler, jobcentre og Ungdommens 
Uddannelsesvejledning.  

Målet er: 

• at udvikle og systematisere det praktikpladsopsøgende arbejde 
• at skaffe 2500 ekstra uddannelsesaftaler samt 1000 nye 

praktikpladsgodkendelser 
• at opbygge et regionalt samarbejde mellem erhvervsskoler, jobcentre og 

Ungdommens Uddannelsesvejledning på praktikpladsområdet 
 

Aktører Region Hovedstaden, CPH WEST, TEC, Erhvervsskolen Nordsjælland, KNord, 
Hotel- og restaurantskolen, KTS, Niels Brock. 
Praktikpladsenheden samarbejder også med jobcentre og Ungdommens 
Uddannelsesvejledning i regionen. 
 

Aktivitetsperiode 2012-2015 
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Igangværende 
initiativ 

5.3.2 

Tværgående initiativ 

Projekt Større virksomhedskontakt – flere praktikpladser 

5.3 Vi vil arbejde for flere og bedre praktikpladser 

Formål og 
indhold 

At forbedre relationerne mellem skole, elev og virksomhed, så færre elever falder 
fra, flere virksomheder opretter praktikpladser, og flere gennemfører en 
erhvervsfaglig uddannelse. 

Projektets mål er at: 

• Antallet af igangværende praktikpladsaftaler øges med 15 % inden 
december 2013 

• Større virksomhedstilfredshed i samarbejdet med erhvervsskolerne (samlet 
score ’over gennemsnittet’ på mindst 60 % tilfredshed ved måling i 2014) 

• Større elevtilfredshed med underviserne og undervisningen (næsten 
’excellent’ på mindst 70-80 % tilfredshed senest i 2014) 
 

Aktører Region Hovedstaden, CPH WEST, TEC og KTS 

Aktivitetsperiode 2011-2014 
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Forslag til 
initiativ 

5.3.3  

Tværgående initiativ  

Indsats for at styrke udviklingen af de nye praktikcentre  

5.3 Vi vil arbejde for flere og bedre praktikpladser 

Formål og 
indhold 

At sikre at flere unge gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse ved at koordinere 
og udvikle mere attraktive praktiske læringsmiljøer i de nye praktikcentre. 

Målet er at udvikle praktikcentrene som et attraktivt uddannelsestilbud, hvor 
eleverne rustes til arbejdsmarkedets kompetencebehov. Desuden er det vigtigt at 
sikre en optimal regional uddannelsesdækning med henblik på, at flest mulige unge 
får en ungdomsuddannelse. Indsatsen skal desuden ses i forbindelse med det 
praktikpladsopsøgende arbejde og virksomhedssamarbejde generelt, så eleverne får 
så stor del af deres uddannelse ude i virksomheder. 

Aktører Erhvervsskoler, virksomheder og arbejdsmarkedets parter 

Aktivitetsperiode 2013 
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Igangværende  
initiativ 

5.4.1 

Projekt Nye lærerroller på VUC – øget gennemførelse gennem social ansvarlighed 

5.4 Vi vil skabe talentudvikling på alle niveauer 

Formål og 
indhold 

At udvikle læringsmiljøerne og lærerkompetencer med udgangspunkt i principper 
fra Cooperative Learning (CL) og viden om kursisttyper. Projektet skal nedbringe 
fravær og frafald på AVU og Hf.  Målgruppen er såvel lærere, ledelse som 
kursister på VUC'er. 

Projektets mål er: 

• At nedbringe fraværet til halvdelen målt i forhold til det gennemsnitlige 
fravær i årene 2009-2011.  

• At reducere frafald med en tredjedel målt i forhold til det gennemsnitlige 
frafald i årene 2009-2011. 

• At styrke læringsmiljøet i forhold til niveauet i elev- og 
kursistundersøgelsen 2010. 
 

Aktører Region Hovedstaden, VUC Lyngby, HF & VUC Nordsjælland, VUC Vestegnen, 
VUF og VUC Hvidovre - Amager  
 

Aktivitetsperiode 2012-2014     



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igangværende 
initiativ 

5.4.2 

Projekt Gymnasiet tænkt forfra 

5.4 Vi vil skabe talentudvikling på alle niveauer   

Formål og 
indhold 

At nytænke organiseringen og gennemførelsen af undervisningen radikalt, så 
elever og lærere oplever større motivation, og eleverne opnår nye og innovative 
kompetencer, der matcher behovet i dagens og fremtidens erhvervsliv.   

Der vil i løbet af projektets tre år blive gennemført en række aktiviteter, som 
inddrager lærere og elever i én studieretningsklasse på de deltagende skoler. Disse 
elever og lærere vil gennemføre forsøg med at tilrettelægge undervisningen 
markant anderledes, end den bliver i dag. 

Projektets centrale mål er: 

• 10 procent flere gennemfører gymnasiet og fraværet falder med 10 procent 
• Eleverne opnår nye dokumenterede innovative kompetencer  
• De klasser, der indgår i projektet, opnår som minimum samme 

karaktergennemsnit (både løbende og eksamensresultater) som lignende 
klasser, der ikke deltager.  

• Elevernes vurdering af undervisningen og undervisere er bedre, 
sammenlignet med lignede klasser, der ikke deltager 
 

Aktører Region Hovedstaden, CPH WEST, Teknisk Erhvervsskolecenter Lyngby, 
Handelsskolen København Nord, Borupgaard Gymnasium, Københavns Åbne 
Gymnasium, Espergærde Gymnasium. 

Aktivitetsperiode 2012-2015 
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Igangværende 
initiativ 

5.4.3 

Projekt Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) 

5.4 Vi vil skabe talentudvikling på alle niveauer 

Formål og 
indhold 

At tilbyde bogligt dygtige og motiverede gymnasieelever, der har mod på at blive 
udfordret mere, et særligt forløb der gør dem mere motiverede til at tage en lang 
uddannelse på højt niveau. 

I løbet af et toårigt akademiforløb deltager særligt talentfulde gymnasieelever i fx 
workshops, studieture, virksomhedsbesøg og forelæsninger på universitet.  

Akademiet er en stor succes. I 2010 bestod første årgang, og dengang var de 50 
unge fra 13 gymnasier. I 2012 var der 400 ansøgere, og der blev optaget 300 
gymnasieelever fra 50 gymnasier over hele Sjælland. Desuden er der åbnet 
søsterakademier i Aarhus og på Fyn efter samme model. 

Aktører Nørre Gymnasium står bag projektet som omfatter samtlige gymnasier i regionen. 
Projektet samarbejder desuden med virksomheder og universiteter. Region 
Hovedstaden. 

 
Aktivitetsperiode 2008-2013 
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INDSATSOMRÅDE 3 // KOMPETENCER, DER MATCHER FREMTIDENS BEHOV 
 

 

 

 

 

Igangværende 
initiativ 

6.1.1  

 

Tværgående initiativ 

Projekt Viden i udvikling 

6.1 Vi vil afdække kompetence- og vidensbehovet  

Formål og 
indhold 

At udvikle og afprøve koncepter for tidlig erhvervsintroduktion og en bredere 
karrierebevidsthed hos KU’s og DTU’s studerende. Og at udvikle og afprøve 
værdiskabende samarbejdskoncepter mellem regionens virksomheder, KU og 
DTU.  Projektets målgruppe er bachelor- og kandidatstuderende, regionens 
virksomheder og KU’s og DTU’s videnskabelige medarbejdere. 

Projektets centrale mål er: 

• 5 % reduktion af studiefrafald og dimittendledighed. 
• Øget samspil og videnstransfer mellem virksomheder og universitet. 
• Øget viden om hvilke karrierefremmende initiativer, der virker bedst. 
• Styrkelse af virksomhedernes vækst og innovation. 
• Øget viden om hvilke karrierefremmende initiativer, der virker bedst. 

 

Aktører Region Hovedstaden, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, 
virksomheder. 

Aktivitetsperiode 2012 -2014 
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Forslag til 
initiativ 

6.1.2  

Tværgående initiativ 

Analyse af regionens kompetencebehov 

6.1 Vi vil afdække kompetence- og vidensbehovet 

Formål og 
indhold 

At kortlægge regionens behov for kompetencer inden for regionens 
erhvervsmæssige styrkepositioner. Analysen skal afdække eksisterende 
kompetencer og identificere nye kompetencer, der er væsentlige at udvikle i 
fremtiden for at sikre vækst. Dette kan fx gøres ved at undersøge sammenhængen 
mellem regionale vækstvirksomheders forretningsområder, forretningsstrategier og 
konkurrenceparametre og de kompetencebehov, der deraf forventes at blive 
afgørende for at vækstvirksomhederne fortsat kan udvikle sig. 

Analysen sigter bl.a. mod at skabe et bedre grundlag for fremtidig 
uddannelsesplanlægning. For at sikre opfølgning kan det bl.a. tænkes at etablere et 
forum som muliggør debat og samarbejde på det erhvervs-, beskæftigelses- og 
uddannelsespolitiske område. 

Aktører De faglige organisationer, erhvervslivet, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og 
Sjælland, uddannelses- og vidensinstitutioner, Region Hovedstaden, Region 
Sjælland  

Aktivitetsperiode 2013 
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Igangværende 
initiativ 

6.2.1 

 

Tværgående initiativ  

Projekt Jobs med uddannelsesperspektiv  

6.2 Vi vil arbejde for nye og alternative veje gennem uddannelsessystemet 

Formål og 
indhold 

At udvikle og afprøve en fleksibel ”jobuddannelsesmodel” som et alternativ til en 
formel ungdomsuddannelse, som med udgangspunkt i joberhvervede 
praksiskompetencer, kan motivere unge fra nye målgrupper til at tage en 
erhvervsuddannelse. 

Projektets centrale mål er: 

• Andelen af unge uden igangværende eller afsluttet kompetencegivende 
ungdomsuddannelse falder fra 20,8 % til 15 % i de involverede kommuner. 

• Andelen af unge på kontanthjælp i de deltagende kommuner falder med 15 
%. 

• De unges holdning, motivation og syn på uddannelse ændres positivt, idet 
de har oplevet anerkendelse, engagement og læring på en ny måde. 

 

Projektet har foreløbigt udviklet en metode til dokumentation af kompetencer i 
samarbejde mellem DPU, erhvervsskolerne og kommunerne, og der er indgået 
aftaler med virksomheder og unge om at opstarte de første konkrete forløb. De 
første elever starter planmæssigt i virksomhederne den 25. februar 2013.  

Aktører Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune, Handelsskolen K-Nord, SOPU 
(Sundhed Omsorg Pædagogik Uddannelse), Erhvervsskolen Nordsjælland 
(tilknyttet samarbejdspartner), UU-H (Hillerød og Halsnæs), UU-Gribskov og 
Region Hovedstaden. 

Aktivitetsperiode 2012-2015 
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Forslag til 
initiativ 

6.2.2 

Pilotprojekt Vild med dansk  

6.2 Vi vil arbejde for nye og alternative veje gennem uddannelsessystemet 

Formål og 
indhold 

Formålet er at løfte de uddannelsessøgendes faglige kundskaber markant ved et 
intensivt undervisningsforløb i dansk for at sikre deres muligheder for at 
gennemføre deres erhvervskompetencegivende uddannelse.  

Idéen er at gennemføre et pilotprojekt på tværs af uddannelsesinstitutioner for at 
løfte danskkundskaber og udvikle attraktive undervisningsforløb i dansk for både 
unge og voksne uddannelsessøgende.  

Pilotprojektet kan fx udvikle og afprøve attraktive og intensive 
undervisningsforløb, hvortil de unge udvælges efter en screening. Det vil samtidig 
være relevant at udvikle partnerskaber mellem erhvervsuddannelserne og 
udbyderne af forberedende voksenundervisning og afdække behovet for at udbrede 
initiativet til folkeskolernes afgangsklasser.  

Projektet kan fx udvikles og afprøves i en mindre skala med henblik på et evt. 
større og flerårigt tiltag. 

Aktører Region Hovedstaden, erhvervsskoler, folkeskoler, kommuner, Ungdommens 
Uddannelsesvejledningscentre. 

Aktivitetsperiode 2014 
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Forslag til 
initiativ 

6.2.3 

Tværgående initiativ 

Innovationslaboratorium 

6.2 Vi vil arbejde for nye og alternative veje gennem uddannelsessystemet 

Formål og 
indhold 

At skabe lærende innovation med afsæt i regionale styrkepositioner (tekniske 
anlæg fx inden for  fjernvarmeområdet, samt pleje- og omsorgsområdet), hvor 
studerende, iværksættere og andre kan  opsamle viden og vurdere, hvor der er 
skabt værdi, som kan blive til nye forretningsidéer, der kan sælges. 

Aktører Region Hovedstaden, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv. 

Aktivitetsperiode 2014-2016 
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Forslag til 
initiativ 

6.3.1 

Indsats for at nye målgrupper får en videregående uddannelse  

6.3 Vi vil arbejde for, at flere målgrupper får en videregående uddannelse  

Formål og 
indhold 

At udvikle en samlet indsats for at tiltrække og fastholde nye målgrupper på de 
videregående uddannelser. De nye målgrupper kan både være studenter, der ikke er 
fortsat i en videregående uddannelse, studerende der har påbegyndt en 
videregående uddannelse, men er faldet fra og endnu ikke påbegyndt en anden 
videregående uddannelse samt personer, der er i fuldtidsarbejde, men ønsker at 
skifte spor. 

Projektet skal adressere udfordringen med at få disse målgrupper til at gennemføre 
en videregående uddannelse bl.a. ved at styrke samarbejdet om opgaven mellem de 
relevante regionale aktører på området som fx Studievalg, jobcentre, de 
videregående uddannelser. 

På de afholdte workshops er der bl.a. fokuseret på, hvordan man kan tilrettelægge 
korte- og mellemlange videregående uddannelser, så de tiltrækker nye målgrupper 
fx mere praktisk orienterede studerende og folk, der er i fuldtidsarbejde. Desuden 
er det peget på behovet for at skabe glidende overgang til videregående 
uddannelser ved at differentiere undervisningen det første år på videregående 
uddannelser ud fra elevernes forkundskaber. 

Aktører Uddannelsesinstitutioner der udbyder KVU, MVU og LVU samt Region 
Hovedstaden. 

Aktivitetsperiode 2013-2014 
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Igangværende 
initiativ 

6.4.1   
 

Tværgående initiativ  

Projekt Job og uddannelse i Øresund 

6.4 Vi vil give vores uddannelser øget internationalt udsyn 

Formål og 
indhold 

At skabe en mere sammenhængende Øresundsregion, hvor mulighederne for 
samarbejde mellem Skåne og hovedstadsregionen udnyttes på uddannelsesområdet 
og på arbejdsmarkedet. Målet er at skabe flere praktikpladser og udvikle 
uddannelsesforløb for sygeplejestuderende, sosu-assistentelever samt tømrerelever, 
der gør det nemmere for de unge at få job på den anden side af Øresund. 

Projektets centrale uddannelsesmål er:  

• Op til 90 danske sosu-assistent-elever bliver tilbudt en kombineret 
praktikmulighed af fem ugers varighed på hospitaler og/eller inden for 
psykiatrien i Skåneregionen. 

• Sommerskoler i 2012 og 2013 for ca. 20 elever fra Skåne og 20 elever fra 
københavnsområdet. 

• Eleverne på det internationale tømrergrundforløb færdiggør deres 
uddannelse enten på en svensk erhvervsskole (30 %), i samarbejde med en 
svensk virksomhed (PIU), men i dansk EUD-regi (10 %) eller fortsætter og 
afslutter hovedforløb via praktikaftale med en dansk virksomhed og i regi 
af det danske EUD-system (60 %). 
 

Aktører SoSu C, Metropol, KTS, Københavns Kommune, Malmö Stad, Malmø Högskola, 
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, Region Sjælland, Region Skåne, 
Region Hovedstaden 

 
Aktivitetsperiode 2011-2014 
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Forslag til 
initiativ 

6.4.2  

 

Tværgående initiativ  

Globale Små og mellemstore virksomheder via veluddannede med stærke 
internationale og grønne kompetencer  

6.4 Vi vil give vores uddannelser øget internationalt udsyn 

Formål og 
indhold 

At skabe øget vækst gennem øget eksport af grøn viden fra Små og mellemstore 
virksomheder. Flere ved at sikre flere veluddannede medarbejdere, som har viden 
inden for grønne teknologier og/eller internationale udviklingsmuligheder for den 
enkelte virksomhed skal sikre bedre eksport- og vækstmuligheder.  

Eksporten skal styrkes ved at fokusere på produkter og viden inden for regionens 
grønne styrkepositioner. Dette kræver medarbejdere, som har den rette viden, der 
er målrettet Små og mellemstore virksomhedernes behov samt understøttelse af 
kontakten mellem vidensmedarbejder og virksomhed. 

Aktører Region Hovedstaden, Væksthuset, uddannelsesinstitutioner, staten, erhvervsliv 

Aktivitetsperiode 2014-2016 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til 
initiativ 

6.4.3 

 

Pilotprojekt Internationalt ”mindset” og digitalisering  

6.4 Vi vil give vores uddannelser øget internationalt udsyn 

Formål og 
indhold 

At styrke elever og studerende på ungdomsuddannelserne, så de imødekommer 
regionens kompetencebehov inden for digitalisering og internationalisering. 

I analysen af regionens kompetencebehov (initiativ 6.1.2 ) vil der skabes grundlag 
for at kunne vurdere regionens kompetencebehov inden for digitalisering og 
internationalisering.  

Idéen er at udvikle et projekt i forlængelse af analysen, der gearer 
ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser til at imødekomme disse 
behov fx gennem øget international udveksling og samarbejde samt digitale 
undervisningsplatforme fx i offentlig-privat samarbejde. 

 

Aktører Uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, Region Hovedstaden 

Forslag til 
forankring 

Uddannelsesinstitution 

Aktivitetsperiode 2014 
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Igangværende 
initiativer 

6.5.1/1.4.1 

 

Tværgående initiativ  

Projekt Fra ufaglært til faglært på rekordtid (også beskrevet under erhverv) 

6.5 Vi vil bidrage til opkvalificering af ufaglærte  

Formål og 
indhold 

At flere af regionens ufaglærte opnår faglært status gennem uddannelsen 
”Grundlæggende Voksenuddannelse” (GVU). Projektet skal bidrage til at imødegå 
den forventede stigning i ledighed for ufaglærte og mangel på faglært arbejdskraft. 

Projektets centrale mål er: 

• Opkvalificering af 2.500 ufaglærte til faglært niveau.  
• Udvikling og afprøvning af en bæredygtig uddannelsesmodel, der forkorter 

den gennemsnitlige uddannelsestid med 30 procent og øger 
gennemførelsesprocenten med 30 procent. 

 

Projektets innovationsarbejde er i gang i et samarbejde mellem projektets 
arbejdsgrupper og et eksternt forskningsteam. Dette arbejde har udmøntet sig i et 
antal uddannelsesforløb, der er sat i drift, samt en kontinuerlig afprøvning og 
implementering af nye metoder og tilrettelæggelsesformer. Flere 
uddannelsesforløb forventes at sættes i drift primo 2013.  Projektet har iværksat en 
massiv opsøgende informations- og visiteringsindsats overfor såvel jobcentre som 
virksomheder og projektet har i september 2012 gennemført opstartsseminar for 
ca. 120 eksterne interessenter. 

Aktører Region Hovedstaden, Erhvervsskolen Nordsjælland, SOPU København & 
Nordsjælland, HF & VUC Nordsjælland, Københavns VUC og CPH WEST.  

Projektet gennemføres i samarbejde med jobcentre, kommuner, a-kasser, faglige 
organisationer, erhvervsorganisationer, virksomheder og Beskæftigelsesregion 
Hovedstaden. 

Aktivitetsperiode 2012-2014 
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Klima  

INDSATSOMRÅDE 1// KLIMASTRATEGI  
 

Igangværende 

initiativ 

7.1.1 

KLIKOVAND – klima, kommuner og vand 

7.1 Vi vil skabe en klimaberedt region 

Formål og 
indhold 

At styrke et fagligt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber, så det 
fremover bliver muligt at håndtere klimaforandringer og skybrud langt mere 
effektivt og økonomisk end det sker i dag.  

Samarbejdsplatformen sikrer via fire spor, at kommuner og forsyningsselskaber 
kan foretage en effektiv og økonomisk klimatilpasning. Et juridisk spor undersøger 
og peger på lovændringer; et spor om kommunikation og erfaringsudveksling  
udvikler nye metoder for borgerinddragelse; et spor om beslutningsstøtte udvikler 
værktøjer til proces og kvalitetsstyring af beslutningsprocesser; og et spor om 
kompetenceløft overfører og forankrer projektets erfaringer via konkrete 
uddannelsesforløb. 

Aktører Kommuner, forsyningsselskaber og Region Hovedstaden i dialog med staten 

Aktivitetsperiode 2012-2014 
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Igangværende 
initiativ 

7.1.2 

Risikokortlægning for hovedstadsregionen 

7.1 Vi vil skabe en klimaberedt region 

Formål og 
indhold 

At skabe overblik over konsekvenserne af fremtidens øgede regnmængder, og 
hvilken skade de vil forvolde, så en omkostningseffektiv og koordineret indsats er 
mulig. 
 
En detaljeret risikokortlægning er første skridt på vejen til en fælles klimaindsats. 
Vand går på tværs af kommunegrænser, og konsekvenserne af øget nedbør, 
hyppige skybrud og medfølgende vandstandsstigninger kræver nye løsninger, 
redskaber samt handling og planlægning på tværs af kommuner og regioner.   
 
Et samlet overblik over konsekvenserne af de øgede regnmængder er vigtigt for at 
kunne sætte ind med en omkostningseffektiv og koordineret indsats. 
 
Varetages i regi af projektet KLIKOVAND. 
 

Aktører Kommuner, forsyningsselskaber, og regionen i dialog med staten. 

Aktivitetsperiode 2013-2014 
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Igangværende 

initiativ 

7.1.3 

Tværgående initiativ 

Blå strategi 

7.1 Vi vil skabe en klimaberedt region 

Formål og 
indhold 

Formål  

Det overordnede formål er at sikre en bæredygtig vandressource i regionen 
gennem en fælles vand strategi, kaldet den blå strategi, der har fokus på hele 
vandets kredsløb, dvs. vandforsyning (drikkevand), grundvand, overfladevand, 
rekreative områder osv. Den blå strategi skal tage afsæt i eksisterende 
styrkepositioner i regionen og skal udarbejdes som en tværfaglig strategi mellem 
forskellige interessegrupper.  

En ny blå strategi skal med afsæt i eksisterende styrkepositioner i 
hovedstadsregionen have til mål at: 

1) Skabe bæredygtige vandteknologier 

Internt i regionen kan der udarbejdes delprojekter inden for f.eks. drift af 
hospitaler eller indsats overfor jordforurening, således at efterspørgslen 
efter mere bæredygtige teknologier inden for vandrensning, vandbesparelse 
og beskyttelse af grundvandsressourcen øges. Regionen kan ligeledes støtte 
op ved at indgå offentlig-privat samarbejder om innovation (OPI), eller ved 
at indgå i innovationspartnerskaber. Når der er opnået resultater som følge 
af disse satsninger, skal regionen desuden forbedre sin evne til at 
skalere/udbrede resultaterne til alle relevante dele af regionens 
virksomheder.  

2) Skabe blå og grønne områder 

Der kan skabes en integreret tilgang til udvalgte vandområder, så 
regionens, kommunernes og statens initiativer til bedre vandkvalitet i 
eksempelvis Mølleåen, Hove Å, eller Arresø understøttes af regionale tiltag 
for at fremme områdernes rekreative potentiale. Dette kan gøres ved 
eksempelvis at støtte promoveringen af disse områder, eller foreningers 
samarbejde om at igangsætte nye aktiviteter i områderne. Desuden kan 
støtte til klimatilpasningsinitiativer, hvor kommuner eller 
forsyningsselskaber ønsker at etablere nye blå områder til at opsamle 
regnvand, også tænkes ind.  

3) Skabe udvikling, vækst og eksport 

Styrke vandsektorens udvikling af nye teknologier og eksportmuligheder 
ved, sammen med Naturstyrelsen og øvrige regioner at støtte 
innovationspartnerskaber og test- og demonstrationsfaciliteter mellem 
virksomheder og forskningsverden. Desuden skal regionen ved brug af 
egne samarbejdsaftaler med eksempelvis den kinesiske Jiangtsu provinsen 



65 
 

og samarbejde med andre parters eksportfremmeinitiativer fremme 
virksomhedernes eksportmuligheder på udvalgte vækstmarkeder. 

 

Forberedelsen af en strategi vil skulle omfatte konkretisering af de enkelte 
indsatsområder og sondering af interesse hos de relevante parter. I strategien 
indarbejdes delprojekter fremstillet af regionen og andre interessenter.  

 

Aktører Kommuner, KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden 

Aktivitetsperiode 2014-2015 
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Igangværende 

initiativ 

7.1.4 

Tværgående initiativ 

Smart cities 

7.1 Vi vil skabe en klimaberedt region 

Formål og 
indhold 

En smart city forstås som ”en by, der systematisk gør brug af 
informationsteknologi for at udnytte overskud som ressourcer, fremme integrerede 
og multi-funktionelle løsninger, og forbedre sin mobilitet og integration. Den 
Smarte City opnår dette gennem en deltagerbaseret styreform, som lægger vægt på 
brugerbehov og borgerinddragelse, og som bygger på samarbejde og åbn 
vidensdeling”.  
 
På baggrund af denne definition vil projektet søge at oprette en forsøgspulje med 
det formål at skabe innovationspartnerskaber med fokus på Smart City løsninger.  
 
Samarbejde og partnerskaber mellem offentlige og private aktører på cleantech-
området kan bidrage til udvikling af nye innovative løsninger og en styrket 
konkurrenceevne på det globale marked for regionens cleantechvirksomheder. 
 
Konkret fokuserer projektet på kommunale og regionale initiativer og potentialer 
vedr. smart cities inden for mobilitet, bygninger og renovering, samt udnyttelse af 
affald i biomasse.  

Aktører Region Hovedstaden, staten, kommuner i Øresundsregionen, erhvervsliv, 
forskning og vidensinstitutioner  

Aktivitetsperiode 2013-2014 
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Forslag til 

initiativ 

7.1.5 

Regionalt center for industriel symbiose  

7.1 Vi vil skabe en klimaberedt region  
 

Formål og 
indhold 

Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om ”Udmøntning af grønne, 
erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013”, hvori et initiativ er 
”mindre spild gennem industriel symbiose”. Region Hovedstaden vil sammen med 
de øvrige danske regioner indgå i samarbejde med regeringen om at udmønte 
denne aftale med det formål at give virksomheder og andre aktører bedre mulighed 
for at udnytte den grønne omstilling til at skabe eksport, vækst og beskæftigelse.  

Konkret er formålet med det regionale center for industriel symbiose at danne en 
række partnerskaber mellem virksomheder, der ønsker at indgå i industrielle 
symbioser. Gennem samarbejde om udnyttelse af spildprodukter kan 
virksomhederne mindske det samlede økologiske fodaftryk i form af et mindre 
samlet ressourceforbrug og reduceret CO2-udledning, og kan samtidig styrke 
konkurrenceevnen og fastholde produktionsarbejdspladser i Danmark.  

Det regionale center vil matchmake virksomheder, facilitere samarbejder og 
rådgive herom.  

Projektet forløber fornuværende udelukkende i 2013. Det er muligt, at projektet 
kan fortsætte efter 2013 med sit eksisterende fokus på symbiosedannelse. En anden 
mulighed er at udvide projektet til også at inkludere rådgivning om øvrige grønne 
forretningsmodeller, såsom vugge-til-vugge princippet, leasing, serivceydelser i 
stedet for produktionsfremstillingsvirksomhed mv.   

Ydermere skal projektet ses og evt. udvikles i sammenhæng med øvrige grønne 
initiativer, der støtter en grøn omstilling i Danmark. Dette kunne være inden for 
fremme af initiativer vedr. grøn eksport, grønne uddannelser og forskning, grøn 
teknologi, grøn byudvikling, grønne klyngesatsninger mv.   

Aktører Region Hovedstaden, staten, kommuner, vidensinstitutioner, og det private 
erhvervsliv.  
 

Aktivitetsperiode 2014-2016  
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Igangværende  

Initiativ 

7.2.1  

Hovedstadsregionen som førende elbilregion 

7.2 Vi vil arbejde for mere klimavenlig transport 

Formål og 
indhold 

At hovedstadsregionen bliver testområde for en sammenhængende opbygning af et 
marked for elbiler, som kan bidrage til at reducere CO2-udledningen og tiltrække 
investeringer, som skaber nye, blivende jobs. 

Region Hovedstaden er ved at etablere et regionalt elbilsekretariat, der skal arbejde 
for at skabe en elbilførende region ved at fremme elbiler hos hovedstadsregionens 
kommuner, virksomheder og borgere. Desuden etableres et regionalt 
elbilrejsehold, der skal hjælpe kommuner og hospitaler med at vurdere om et skifte 
til elbiler giver økonomisk, praktisk og miljømæssig mening. Er det tilfældet, vil 
rejseholdet bistå med at udarbejde en handlingsplan for hvordan og hvornår 
relevante biler kan udskiftes med elbiler. 

Aktører Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden samt en lang række relevante parter på 
elbilområdet. 
 

Aktivitetsperiode 2012-2015 
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Igangværende 
initiativ 

7.2.2 

Klimavenlige busser 

7.2 Vi vil arbejde for mere klimavenlig transport 

Formål og 
indhold 

At kunne stille fælles klimakrav til trafikoperatører og leverandører udover de 
krav, som allerede stilles i dag. fx grønne drivmidler, transportteknologier i form af 
elbusser eller hybridbusser, krav til køreadfærd og mindre busser til kørsel i 
ydertimer. 
 

Med afsæt i international best practice og nye teknologiske muligheder vil 
kommuner og region undersøge mulighederne for og komme med forslag til at 
formulere fælles klimakrav til trafikoperatører og leverandører udover de krav, 
som allerede stilles i dag. 

Kravene kan f.eks. omhandle grønne drivmidler, transportteknologier i form af 
elbusser eller hybridbusser, krav til køreadfærd, mindre busser til kørsel i 
ydertimer o. lign. 

Movia, KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden vil nedsætte en administrativ 
arbejdsgruppe, som udarbejder et forslag til Movias bestyrelse, KKR Hovedstaden 
og regionsrådet. 

Aktører Movia, KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden. 

Aktivitetsperiode 2012 
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Igangværende 
initiativ 

7.2.3 

 

Tværgående initiativ 

Grøn mobilitetsplanlægning og samkørsel 

7.2 Vi vil arbejde for mere klimavenlig transport 

Formål og 
indhold 

At styrke samspillet mellem forskellige trafikformer til gavn for den kollektive 
trafik og cyklisme. Projektet skal både øge mobiliteten, reducere behovet for privat 
bilkørsel, øge cyklisme samt afprøve nye teknologiske muligheder 

Den fælleskommunale forening Gate 21 afprøver via projektet Formel M  
forskellige værktøjer og metoder rettet mod mobilitetsplanlægning, herunder 
samkørsel i Trekantsområdet i Østjylland. Erfaringerne fra dette projekt kan blive 
brugt til at igangsætte et tilsvarende projekt om samkørsel i hovedstadsregionen i 
2014. Ifm. Formel M er der tilligemed primo 2013 etableret en forsøgsordning med 
kollega-samkørsel på Bispebjerg, Frederiksberg, Glostrup og Herlev hospitaler. 
Erfaringerne herfra kan også udbredes. Endelig ønsker Vejdirektoratet, 
Københavns Kommune og Gate21 at gennemføre et forprojekt vedr. samkørsel i 
hovedstadsregionen, og Region Hovedstaden kan vælge at indgå i samarbejdet.   

Aktører Region Hovedstaden, kommuner, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, 
staten, universiteter, trafikselskaber, virksomheder.  

Aktivitetsperiode 2012-2014 
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Igangværende  

Initiativ 

7.3.1 

 

Vision for et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi  

7.3 Vi vil omstille energiforsyningen 

Formål og 
indhold 

At formulere en fælles vision og plan, der skal danne grundlag for omstilling af 
energisystemet væk fra fossile brændsler, og danne ramme for en 
sammenhængende energiplanlægning på tværs af kommuner og øvrige aktører. 

Kommuner og region vil samle regionale og nationale aktører på energiområdet, 
som f.eks. kommuner, energiselskaber, vidensinstitutioner og leverandører af 
grønne teknologiske energiløsninger, for at udvikle en fælles vision for et fleksibelt 
og energieffektivt energisystem i hovedstadsregionen baseret 100 procent på 
vedvarende energi i 2050. 

Visionen skal danne grundlag for en omstilling af energisystemet væk fra fossile 
brændsler, og være rammen for en sammenhængende energiplanlægning på tværs 
af kommuner og øvrige aktører. Visionen vil samtidigt pege på, hvilke vedvarende 
energikilder som sol, vind, biomasse, geotermi etc., der er samfundsøkonomisk 
mest fordelagtige at satse på i hovedstadsregionen for at realisere CO2-
målsætningerne. 

Initiativet skal koordineres med KL, energiselskaber og Energistyrelsens planer. 

Aktører Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden, regionale forsyningsselskaber. 

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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Igangværende 
initiativ 

7.3.2 

 

Udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning i kommunerne i 
hovedstadsregionen  

7.3 Vi vil omstille energiforsyningen til vedvarende energi 

Formål og 
indhold 

At styrke kompetencer til kommunal og tværkommunal strategisk 
energiplanlægning og at understøtte en samlet energiplanlægning på tværs af 
kommuner og forsyningsselskaber. 

Strategisk energiplanlægning er en ny og kompleks kommunal udfordring, som 
kræver nye kompetencer og ressourcer i kommunerne. Der er både synergi og 
økonomi i, at den strategiske energiplanlægning løses i samspil mellem kommuner, 
energiselskaber og andre aktører. 

Projektet skal bidrage til at skabe overblik over de udfordringer, som en omstilling 
til et fleksibelt og energieffektivt energisystem baseret på vedvarende energi vil 
medføre, samt over de centrale aktører og deres roller. 

Aktører Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden – herunder kommunerne og 
forsyningsselskaberne i regionen, Gate 21, samt en række vidensinstitutioner og 
private og halvoffentlige virksomheder. 

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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Igangværende 
initiativ 

7.4.1 

 

Massive energibesparelser i regionens offentlige bygninger  
 

7.4 Vi ønsker energieffektive bygninger 

Formål og 
indhold 

At øge konkurrenceevnen for byggeriet, styrke innovation gennem demonstration 
og afprøvning og etablere strategiske partnerskaber. 

Kommunale erfaringer viser, at der er et betydeligt potentiale for energibesparelser 
og reduceret CO2-udledning fra kommunale bygninger. Erfaringerne peger på, at 
mange investeringer i energibesparelser tjener sig ind i løbet af få år. EU 
Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank har lanceret et 
finansieringsinitiativ, ELENA, som skal hjælpe kommuner og regioner med at 
forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energi. 

Udover årlige driftsbesparelser kommer gevinster i form af bedre indeklima, sparet 
vedligehold, nye arbejdspladser og mindsket CO2-udledning.  

14 kommuner og regionen vil sammen med Gate 21 i gang med at udarbejde en 
fælles ELENA-ansøgning. 

Aktører Region Hovedstaden, 14 kommuner og Gate 21. 

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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Igangværende 
initiativ 

7.4.2 

Energirenovering af private boliger 

7.4 Vi ønsker energieffektive bygninger 

Formål og 
indhold 

At opstille redskaber, konkrete handlingsplaner, og at etablere samarbejdsfora og 
tværkommunale rådgivningsmiljøer for at fremme borgernes viden og adfærd 
omkring energieffektivisering af bygninger og boliger. 

Flere kommuner i regionen arbejder målrettet mod at opbygge kompetencer og 
modeller for at fremme energibesparelser i almene og private boliger, herunder 
både eje- og lejeboliger. Energibesparelsespotentialet er stort. Det samme er 
erhvervspotentialet. Der kan opnås store fordele ved at gå sammen om at 
videreudvikle disse modeller. KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden vil i 
samarbejde med kommuner, virksomheder og organisationer gennemføre en 
analyse af, hvordan en fælles strategisk indsats for energirenovering af private 
boliger kan startes. 

Aktører Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden i samarbejde med kommuner og 
virksomheder.   

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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Forslag til  
initiativ  

7.4.3 

Danish Outdoor Lightning Lab (DOLL) 

7.4 Vi ønsker energieffektive bygninger 

Formål og 
indhold 

Med etableringen af ”Danish Outdoor Lightning Lab” (DOLL) vil 
hovedstadsregionens kommuner og virksomheder få adgang til test- og 
udviklingsfaciliteter for energieffektiv belysning (LED). Projektet har både 
klimamæssige og erhvervsmæssige potentialer i form af 
energieffektivisering, reduktion af CO2-udledninger, økonomiske 
besparelser og styrket konkurrenceevne. 
 
DOLL-konsortiet vil i fase 1, 2013-2015, opbygge tre test- og 
demonstrationsfaciliteter:  
 

1. Quality Lighting Lab: Her kan virksomheder udvikle og teste nye 
produkter inden for belysning. Særligt forventes Små og 
mellemstore virksomheder at benytte det, da de ikke selv har 
forskningsfaciliteterne.  
 

2. Virtual Lighting Lab: Her kan byrummet genskabes i 3D-format, og 
virksomheder og kommuner kan således teste nye 
belysningsløsninger ift. effekt, spredning, refleksion, blænding mm.  
 

3. Living Lighting Lab: Her kan belysningsprodukter testes direkte i 
det offentlige rum (stier, veje, parker mv.). Endvidere opbygges 
testfaciliteter for indendørs belysning, såsom på hospitaler.  

 
I fase 2, 2015-2019, vil der blive igangsat innovationsprojekter, forsknings- 
og uddannelsesprojekter, og mulighederne for at udvikle DOLL til et 
Europæisk Center for Fotonik vil blive undersøgt og evt. udviklet.  

 

Aktører DTU, Region Hovedstaden, kommuner, virksomheder. 

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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Igangværende 
initiativ 

7.5.1 

Styrket brug af offentlige, klimavenlige indkøb  

7.5 Vi vil arbejde for klimavenligt forbrug og indkøb   

Formål og 
indhold 

At kommuner og region bruger klimavenlige indkøb som et strategisk 
redskab til at fremme nye grønne løsninger, der skaber værdi for både 
offentlige og private parter. 

Region og kommuner vil afdække erfaringer og samle best practice med 
grønne indkøb, og på den baggrund udvikle praktiske redskaber og metoder 
til klimavenlige indkøb i kommuner og regionen. I samarbejde med 
Miljøstyrelsen og Klima,- Energi- og Bygningsministeriet undersøges 
muligheder for at udvikle yderligere vejledninger i, hvordan offentlige 
indkøbsafdelinger kan stille klimakrav i deres indkøb og udbud. I samspil 
med SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) vil det være relevant 
at identificere områder, hvor der med fordel kan gennemføres fælles, 
klimavenlige indkøb og udbud på tværs af hhv. kommuner og regioner. 

Kommunerne og regionen vil gå i dialog med SKI og Forum for 
Bæredygtige indkøb om indsamling og udvikling af best practice metoder 
og redskaber for klimavenlige indkøb, herunder muligheden for et fælles 
udviklingsarbejde rettet mod udvikling af klimafodaftrykket som metode. 

Initiativet på tværs af aktører er ikke igangsat, men Region Hovedstaden 
deltager allerede aktivt i Forum For Bæredygtige Indkøb og arbejder med 
bæredygtige indkøb ifm. egne indkøb.  

Aktører Region Hovedstaden, kommuner, SKI og Forum for bæredygtige indkøb 

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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Igangværende 
initiativ 

7.5.2 

Borgernes og virksomhedernes klimaadfærd  

7.5  Vi vil arbejde for klimavenligt forbrug og indkøb   

Formål og 
indhold 

At formidle viden og kendskab hos borgere og virksomheder omkring 
klimafodaftrykket og den enkeltes handlemuligheder. 
 
Klimafodaftrykket er et vigtigt skridt i retning af forståelsen af, hvor meget 
CO2, borgere og virksomheder samlet set udleder. Man skal dog være 
forsigtig med at antage, at kendskab til klimafodaftrykket i sig selv gør en 
forskel. Kommuner og region vil iværksætte initiativer, som retter sig mod, 
hvad man som virksomhed eller borger kan gøre for at reducere sit eget 
aftryk, herunder hvilket forbrug eller indkøb, som giver den største 
klimagevinst. Der kan også arbejdes med produkters levetid, reservedele, 
genbrug, spild og affald. 
 
 

Aktører Region Hovedstaden, kommuner, udvalgte borgere og virksomheder. 

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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INDSATSOMRÅDE 2// REGIONAL SATSNING PÅ CYKLING

Igangværende 
initiativ 

8.1.1 

Cykelfremkommelighedspuljen 

8.1  Vi vil arbejde for at realisere og udbrede regionale cykelsuperstier 

Formål og 
indhold 

At øge andelen af borgere der cykler, ved at øge cyklisters fremkommelighed på 
cykelsuperstier, på veje, i trafikkryds og ved trafikknudepunkter. 

Puljen skal fx løfte kvaliteten på udvalgte punkter eller strækninger af 
cykelsuperstierne, herunder løse problemstillinger på steder hvor cyklister krydser 
andre trafikanter. 

Puljen er på i alt 12 mio. kr., og kommuner kan søge midlerne, eventuelt i 
partnerskab med en eller flere medansøgere. Der kan ansøges om midler fra 
puljen i to omgange. Ansøgningsfristen for første runde er 31. marts 2013. I 
perioden 1. april til 30. juni 2013 vurderes ansøgningerne – og der gives herefter 
besked om tilsagn og afslag. Projekter, der tildeles midler i 2013, skal være 
afsluttet og afrapporteret ved udgangen af 2014. 

I 2014 følger endnu en ansøgningsrunde med samme tidsforløb som ovenstående. 

Aktører Region Hovedstaden, kommuner, Cykelsuperstisekretariatet. 

Aktivitetsperiode 2013-2016 
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Igangværende 
initiativ 

8.1.2 

Forlængelse af cykelsuperstisekretariatet efter endt budget med udgangen af 2013 

8.1  Vi vil arbejde for at realisere og udbrede regionale cykelsuperstier 

Formål og 
indhold 

At realisere og udbrede regionale cykelsuperstier. 

Region Hovedstaden har forlænget sin bevilling til Sekretariatet for 
cykelsuperstier, idet regionen ser sekretariatets arbejde som yderst værdifuldt for 
arbejdet med at fremme cykelpendling i hovedstadsregionen. Sekretariatet for 
cykelsuperstier er bindeled mellem pt. 22 deltagende kommuner, regionen og 
staten – og sekretariatet har oparbejdet en stor viden om, hvordan cykelsuperstier 
udvikles og anlægges. Det forventes desuden, at sekretariatet vil kunne blive en 
stor hjælp for de kommuner, der vil ansøge om midler fra den nye 
Cykelfremkommelighedspulje. 

Region Hovedstaden kan med den forlængede bevilling understøtte dette arbejde. 
Bevillingen er på 3 millioner kroner per år i 2014-2015. Kommunerne 
medfinansierer sekretariatet med sammenlagt 1 mio. kr. 

Aktører Cykelsuperstisekretariatet. Region Hovedstaden, kommuner, staten og centrale 
interessenter, fx Dansk Cyklist Forbund. 

Aktivitetsperiode 2014-2015 
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Forslag til 
initiativ 

8.2.1 

Tværgående initiativ 

Danmarks cykelregion - Regional cykelstrategi 

8.2 Vi vil opfordre flere kommuner til at gå sammen om fælles cykelstrategier og 

initiativer og understøtte processen 

Formål og 
indhold 

At udarbejde en regional cykelstrategi, der tydeliggør, hvad der fokuseres på i 
forhold til hhv. fritidscykling og pendlingscykling. Strategien skal bl.a. samle 
igangværende projekter og skabe øget branding af regionen som cykelregion og 
skabe fx cykel knowhow og cykelinnovation, der kan understøtte 
cykeliværksætteri. 

For at gennemføre initiativet er der behov for at samle kommunerne i 
hovedstadsregionen til en dialog om ønsker og behov i forhold til en regional 
cykelstrategi.  Det kan også være en god idé at lave en kortlægning af 
kommunernes nuværende cykelindsats, fx baseret på spørgeskemaundersøgelser, 
interviews, m.v.  

Dialogen vil blive understøttet af resultater fra det regionale cykelregnskab, som 
igangsættes i 2013. Dertil kommer resultaterne af det store landsdækkende 
forskningsprojekt Bikeability. 

Transportministeren har i februar 2013 startet arbejdet med en national 
cykelstrategi, som skal være klar i efteråret. Ministeren ser potentiale for 
forbedringer inden for bl.a. cykelsuperstier, cykelparkering og samspillet mellem 
cyklister og kollektiv trafik. Region Hovedstaden bør koordinere med det statslige 
arbejde, herunder tilbyde bidrag. 

Aktører Region Hovedstaden, kommuner, staten, centrale interessenter. 

Aktivitetsperiode 2013-2016 
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Forslag til 
initiativ 

8.2.2 

Tværgående initiativ 

Kobling mellem cykling og offentlig transport 

8.2 Vi vil opfordre flere kommuner til at gå sammen om fælles cykelstrategier og 

initiativer og understøtte processen 

Formål og 
indhold 

At gøre det nemmere at få cykler med bussen, så koblingen mellem cykling og 
offentlig transport forbedres. 

Regionsrådet har siden 2010 igangsat adskillige tiltag for at fremme koblingen 
imellem cykling og kollektiv transport. Det er blevet gratis at medbringe cykel i 
Lokalbanen. Det er gjort muligt at medtage cykel i en række regionale buslinjer. 
Der er sendt officiel opfordring til Metroselskabet og Kystbanen om at følge 
eksemplet med at gøre cykelmedtagning gratis. I 2013 gøres forsøg med 
cykelanhænger på en konkret buslinje og der igangsættes en pulje til bedre 
cykelfremkommelighed, som også kan tildele midler til at forbedre koblingen 
mellem cykling og kollektiv transport. Der arbejdes desuden med koblingen i regi 
af en række grønne mobilitetsprojekter, fx Formel M og Cykelsuperstierne. 

Region Hovedstaden vil tage kontakt til Movia for at drøfte muligheder for nye 
initiativer, som kan medtages på busbestilllingen for 2013. 

Derudover vil Region Hovedstaden undersøge muligheden for at udvikle nye 
former for cykelparkering som led i udviklingen af regionens cykel-knowhow. 

Aktører Region Hovedstaden og Movia. Evt. andre trafikselskaber. 
Cykelinnovationsaktører. 

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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Forslag til 
initiativ 

8.2.3 

Tværgående initiativ 

Behovsundersøgelse blandt borgere og virksomheder om cykelinfrastruktur 

8.2 Vi vil opfordre flere kommuner til at gå sammen om fælles cykelstrategier og 

initiativer og understøtte processen 

Formål og 
indhold 

At afdække, hvilken cykelinfrastruktur brugerne savner – så der på den baggrund 
kan fremlægges velbegrundede bud på nye cykelinfrastruktur-projekter (herunder 
cykel-parkering).  

Det foreslås at udføre en undersøgelse, der afdækker brugernes behov for 
cykelinfrastruktur, herunder cykelparkering. ”Brugerne” kunne bl.a. være 
nuværende og potentielle fremtidige cykelpendlere, cykelturister og fritidscyklister 
(som cykler til sociale aktiviteter, fritidsinteresser, shopping m.v.) Men det er også 
relevant at inddrage arbejdsgivere, idet disse har mulighed for at understøtte og 
motivere deres medarbejdere til at cykle mere (både i arbejdstiden og til og fra 
arbejde). 

Undersøgelsen skal naturligvis tage afsæt i den viden, man allerede har fra danske 
og internationale studier. Ligeledes skal undersøgelsen tænkes sammen med og 
levere input til den regionale cykelstrategi. 

Aktører Stat, kommunerne, VisitNordsjælland, turismeorganisationer, grønne 
organisationer, cykelrådgivere, Region Hovedstaden, erhvervsliv. 

Aktivitetsperiode 2013-2014 
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Forslag til 
initiativ 

8.3.1 

Tværgående initiativ 

Danmarks cykelregion - Regional cykelstrategi 

8.2 Vi vil opfordre flere kommuner til at gå sammen om fælles cykelstrategier og 

initiativer og understøtte processen 

Formål og 
indhold 

Initiativet er identisk med 8.2.1. 

At udarbejde en regional cykelstrategi, der tydeliggør, hvad der fokuseres på i 
forhold til hhv. fritidscykling og pendlingscykling. Strategien skal bl.a. samle 
igangværende projekter og skabe øget branding af regionen som cykelregion og 
skabe fx cykel knowhow og cykelinnovation, der kan understøtte 
cykeliværksætteri. 

For at gennemføre initiativet er der behov for at samle kommunerne i 
hovedstadsregionen til en dialog om ønsker og behov i forhold til en regional 
cykelstrategi.  Det kan også være en god idé at lave en kortlægning af 
kommunernes nuværende cykelindsats, fx baseret på spørgeskemaundersøgelser, 
interviews, m.v.  

Dialogen vil blive understøttet af resultater fra det regionale cykelregnskab, som 
igangsættes i 2013. Dertil kommer resultaterne af det store landsdækkende 
forskningsprojekt Bikeability. 

Transportministeren har i februar 2013 startet arbejdet med en national 
cykelstrategi, som skal være klar i efteråret. Ministeren ser potentiale for 
forbedringer inden for bl.a. cykelsuperstier, cykelparkering og samspillet mellem 
cyklister og kollektiv trafik. Region Hovedstaden bør koordinere med det statslige 
arbejde, herunder tilbyde bidrag. 

Aktører Region Hovedstaden, kommuner, staten, centrale interessenter. 

Aktivitetsperiode 2013-2016 
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Igangværende 
initiativ 

8.4.1 

ITS – cykelruteplanlægger i regi af cykelsuperstiprojektet 

8.4 Vi vil arbejde for at udvikle regionens cykel-knowhow 

Formål og 
indhold 

At få flere pendlere i regionen til at vælge cyklen frem for bilen ved at forbedre 
service og information til cyklister, at afkorte rejsetiden samt at fastholde 
hovedstadsregionen som en innovativ cykelregion. 

Med afsæt i  cykelruteplanlæggeren I Bike Cph udvikles en pålidelig 
cykelruteplanlægger, som omfatter hele  hovedstadsregionens geografi og især 
målrettes potentielle brugere af cykelsuperstierne. Blandt andet udvikles en app der 
inspirerer og motiverer brugerne, og cykelruteplanlæggeren bliver desuden 
integreret i Cykelsuperstier.dk. 

Udviklingen af cykelruteplanlæggeren er i gang. Der er gennemført offentlig 
udbud i 2012 i samarbejde med Københavns Kommune. Leveringen er sat til den 
1/5-2013. 

Cykelruteplanlæggeren trækker kortdata fra OpenStreetMap (en kortdatabase der 
udvikles efter samme principper som Wikipedia). Der er behov for at få flere 
kortdata ind i  OpenStreetMap, og dette arbejde gennemføres i de enkelte 
kommuner og er også i gang. For at få mere gavn af lokalkendskab samt styrke 
fællesskabet omkring OpenStreetMap er det aftalt med Dansk Cyklist Forbund at 
benytte sig af de lokale ”mappere”, som Cyklistforbundet er i kontakt med. 

Aktører Region Hovedstaden, Sekretariatet for Cykelsuperstier, staten, kommuner, 
interesseorganisationer, Dansk Cyklistforbund. 

Aktivitetsperiode 2013-2016 
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Igangværende 
initiativ 

8.4.2 

DSB's by- og pendlercykelsystem  i hovedstadsregionen 

8.4 Vi vil arbejde for at udvikle regionens cykel-knowhow 

Formål og 
indhold 

At lette borgernes muligheder for at træffe et klimavenligt transportvalg ved fx at 
vælge en kombination af cykel, bus, bane, privatkørsel eller delebil. Et 
klimavenligt transportvalg kræver at de forskellige transportformer spiller godt 
sammen. 

DSB’s by- og pendlercykelsystem er allerede i 2011-2012 udviklet og testet i 
samarbejde med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og 
Metroselskabet, og det skal nu anlægges og sættes i drift i større danske byer. I 
hovedstadsregionen i første omgang som en forsøgsordning i København i 2013. 

Cyklerne er af en væsentlig bedre kvalitet end de eksisterende bycykler i 
København, og ny teknologi vil gøre det muligt at reservere en cykel, så den står 
klar på en station, når pendlere fra omegnskommunerne ankommer med 
morgentoget. Flere kommuner uden for København overvejer at indføre systemet. 

Region Hovedstaden vil tage kontakt til DSB mhp. at tilbyde et samarbejde om 
den regionale udbredelse af systemet. Region Hovedstaden kan fx bidrage med 
analyser af optimale placeringer, som forbinder trafikale knudepunkter med større 
arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. 

Aktører DSB  og øvrige trafikselskaber, kommuner og Region Hovedstaden. 

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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Forslag til 
initiativer 

8.5.1  

Baselinestudie - Igangsættelse af analyse samt opfølgning  

8.5 Vi vil udarbejde et regionalt cykelregnskab 

Formål og 
indhold 

At udarbejde grundlaget for et regionalt cykelregnskab ved at udarbejde og 
fastsætte baseline for regnskabet – samt at følge udviklingen i brug af og 
muligheden for brug af cykling i regionen. 

Cykelregnskabet skal henvende sig både til borgere, politikere og planlæggere – og 
skal afdække og følge udviklingen i cyklingens udbredelse og muligheder for 
cykling i regionen. 

Arbejdet kan igangsættes i foråret 2013 og opdeles i følgende faser: 1) Indsamling 
af data via DTU’s Transportvaneundersøgelse, 2) Brugerundersøgelse/interviews, 
3) Statistisk bearbejdning af data, 4) Beskrivelse og tolkning af resultaterne, 5) 
Udarbejdelse af formidlingsvenlig publikation på dansk og engelsk.  Første 
cykelregnskab vil senest kunne præsenteres i løbet af første halvår af 2014. 

Der etableres en referencegruppe, som i 2013 skal være med til at forme og 
kvalificere cykelregnskabet, således at det bliver et nyttigt redskab for så mange 
aktører som muligt. Et andet formål med referencegruppen er at skabe ejerskab til 
cykelregnskabet. 

Aktører Region Hovedstaden, DTU Transport, et privat konsulentfirma, udvalgte 
kommuner, Dansk Cyklist Forbund, Sekretariatet for Cykelsuperstier m.fl. 

Aktivitetsperiode 2013-2016 
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INDSATSOMRÅDE 3 // REKREATIVE OMRÅDER  
 

Forslag til 
initiativ 

9.1.1 

 Strategi for hovedstadens grønne, rekreative områder  

9.1 Vi vil arbejde for grønne byer til gavn for klima og miljø 

 

Formål og 
indhold 

At sikre større sammenhæng mellem de rekreative områder på tværs af 
kommunerne i regionen ved at formulere en strategi, der fx kan skabe 
perspektiver for at få flere rekreative områder i byerne, opstille løsninger for 
hvordan områder både kan anvendes rekreativt og samtidigt fungere som 
opmagasinering ved ekstrem regn, og at åbne rørlagte vandløb.  
 
Strategien kan også samle ”best practices” for arbejdet med kvalitet og udbygning 
af de grønne områder. 

Aktører Region Hovedstaden, KLIKOVAND, kommuner, KU-LIFE, forsyningsselskaber 

Aktivitetsperiode 2014-16 
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Forslag til 
initiativ 

9.1.2 

 Ti gode råd til øget grøn frivillighed i kommunerne 

9.1 Vi vil arbejde for grønne byer til gavn for klima og miljø 

Formål og 
indhold 

At understøtte større viden i kommunerne om grøn frivillighed for at understøtte 
igangsættelse af initiativer der inddrager borgerne i lokalområdet, og som er med 
til at give ejerskab. Samtidig kan en frivilligindsats for kommunerne gøre det 
mere rentabelt at bevare/forøge de grønne områder i byen. Initiativet består i at 
indsamle best practiseeksempler, fx ”urban gardening” hvor små arealer udlægges 
til haver, der passes af frivillige. Ved denne pasning sker der overdragelse af 
større ansvar for grønne områder til frivillige mv. 

Der skal indsamles viden fra kommuner der har arbejdet med frivillighed i 
Danmark som i udlandet. Resultatet skal formidles til kommunerne i 
hovedstadsregionen ved en samlet rapport/anbefalinger. 

Aktører Region Hovedstaden, lokalforeninger, skoleforeninger, kommuner  

Aktivitetsperiode 2014 - 2016 
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Igangværende 
initiativ 

9.2.1 

Cykel-app/Friluftsguide  

9.2 Vi vil arbejde for fælles visioner for regionens grønne og blå områder  

Formål og 
indhold 

At etablere et samarbejde med Region Sjælland omkring Friluftsguiden og skabe 
overblik over regionens muligheder for at forene natur og kultur, fritid og motion.  
 
Samlet set giver friluftsguiden et overblik over regionens muligheder for at natur 
og kultur, fritid og motion og til at udforske regionens rekreative muligheder på 
cykel, til fods og hest eller på vandet. Guiden skaber en god kobling mellem 
natur, kultur, fritid, motion og sundhed – og giver væsentlig reklame for 
regionens rekreative områder og muligheder.  Der udvikles samtidig en 
mobilapplikation, der betyder at guidens oplysninger kan benyttes på 
mobiltelefon. 
 

Aktører Region Hovedstaden, Region Sjælland, kommuner, staten, samt 
interesseorganisationer, som Dansk Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Visit 
Danmark, Kulturmetropol Øresund. 
 

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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Forslag til 
initiativ 

9.2.2 

Undersøge muligheden for etablering af regionalt grønt forum/råd  

9.2 Vi vil arbejde for fælles visioner for regionens grønne og blå områder  

Formål og 
indhold 

At sikre varetagelse af fælles regionale interesser på det grønne og blå område 
ved at etablere et regionalt grønt forum/råd . 

Forslaget kommer fra en workshop og er blevet nævnt i forskellige 
sammenhænge. I forhold til cykling er det blevet nævnt at det netop ved cykelstier 
og cykelmuligheder er det uhensigtsmæssigt, at der er stor forskel fra kommune 
til kommune, og at et regionalt forum/råd ville kunne tage vare på en sådan 
problematik. På workshoppen blev også nævnt ønske om et sådant forum/råd som 
mere formelt kan tage stilling til regionale tiltag generelt på det grønne og blå 
område. 

Aktører Region Hovedstaden, kommuner, interesseorganisationer. 

Aktivitetsperiode 2014-2015 

 

 

Igangværende 
initiativ 

9.3.1 

Genanvendelse af overskudsjord til nye spændende rekreative landskaber  

9.3 Vi vil arbejde for nye rekreative områder igennem omdannelse og genbrug 

 

Formål og 
indhold 

At minimere transport, miljømæssige konsekvenser og uhensigtsmæssig placering 
af overskudsjord i landskabet ved at genanvende jorden til nye spændende 
rekreative landskaber. Overskudsjord i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde 
skal anvendes som en ressource og ikke et restprodukt, bl.a. ved at genanvende 
jorden til nye sundhedslandskaber. 

Projektets formål er at udvikle en helhedsorienteret bæredygtig tilgang til 
jordhåndtering. 

Aktører Region Hovedstaden, kommuner, Banedanmark, staten, universiteter, 
vidensinstitutioner, brancheorganisationer. 

Aktivitetsperiode 2013-2015 
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Forslag til 
initiativ 

9.4.1   

Tværgående initiativ  

Inddragelse af borgerne/brugerne i udvikling af områderne 

9.4 Vi vil arbejde for højere kvalitet i de rekreative områder 

Formål og 
indhold 

At inddrage brugerne af det rekreative område i udvikling af områderne for at 
skabe ejerskab til de rekreative områder gennem samarbejde og udvikling. 
Samtidig kan dette øge borgernes kendskab til beliggenhed og anvendelse af de 
rekreative områder sådan at områderne benyttes efter hensigt og  
i den udstrækning, de kan tåle for at undgå overbelastning.  
 
Det kan forestilles at der udarbejdes en samling af erfaringer fra Danmark og 
udlandet. Resultatet skal formidles til kommunerne i hovedstadsregionen ved en 
samlet rapport/oversigt over tilgange til inddragelse. Samtidig der kan evt. 
afholdes nogle temaarrangementer for at formidle resultaterne. 

Aktører Kommuner, erhvervsliv, borgere, interesseorganisationer, Region Hovedstaden, 
Hold Danmark Rent. 

Aktivitetsperiode 2013-2016 


