
Bevilling til projektet Lighting Metropolis 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Den 10. juni 2015 vedtog styringsudvalget for EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak at bevilge ca. 
27 mio. kr. (3,65 mio. EUR) til Øresundsprojektet ”Lighting Metropolis”. Formålet med projektet er at skabe verdens 
førende test- og demonstrationsfaciliteter (Living Labs) til udvikling og udbredelse af intelligent inden- og 
udendørsbelysning (Smart Urban Lighting). 
  
I den forbindelse søger partnerne i projektet medfinansiering fra Region Hovedstaden for perioden oktober 2015 – 
oktober 2018. Konkret ønskes medfinansiering fra Region Hovedstaden i form af både medarbejdertimer og et 
samlet beløb på 522.851 EUR (svarende til ca. 4.0 mio. kr.). 
  
I Greater Copenhagen-samarbejdet har man besluttet, at Lighting Metropolis projektet skal være et strategisk 
indsatsområde og fyrtårnsprojekt, der kan manifestere hele regionen som innovativ og grøn. Projektet ligger 
derudover i god tråd med de to væksttemaer Grøn og Smart Vækst i den kommende regionale vækst- og 
udviklingsstrategi (ReVUS). 
  
Administrationen bemærker, at det kun er indstilllingspunkt 1, der behandles i erhvervs- og vækstudvalget. 

INDSTILLING 

Erhvervs- og vækstudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet: 

1. at godkende, at Region Hovedstaden indgår som partner i projektet Lighting Metropolis. 

Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler: 

2. at godkende bevillingen på 522.851 EUR (svarende til ca. 4,0 mio. kr.) til Interreg-projektet Lighting 
Metropolis i perioden 2015-2018. 

POLITISK BEHANDLING 

Erhvervs- og vækstudvalgets beslutning den 8. september 2015: 
  
Indstillingspunkt 1 blev anbefalet. 

SAGSFREMSTILLING 

Lighting Metropolis kan bidrage til at løfte Region Hovedstadens ambitioner om grøn og smart vækst i den 
kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) og styrke den grønne dagsorden i Greater 
Copenhagen-samarbejdet, bl.a. ved at bidrage til at videreudvikle regionen til et verdensførende test- og 
demonstrationsfaciliteter for intelligent belysning. Projektet kan desuden bidrage til at fremme vækst, reducere CO2 
samt videreudvikling af Smart City-løsninger i regionen. 
  
Projektet kan medvirke til, at Greater Copenhagen blive stedet, hvor internationale besøgende fra hele verden kan 
se de nyeste og bedste løsninger inden for belysning og tilknyttede smart city teknologier i praksis, og at regionen 
kan udvikle sig til et sted hvor ledende, globale virksomheder investerer i innovation, afprøvning og demonstration af 
fremtidens løsninger i samarbejde med byer, forskere og lokale virksomheder. Med living lab menes der, at man vil 
skabe test- og demonstration af innovative løsninger og teknologi i mindre skala. 
  
Partnerkredsen 
Bag projektet står en partnerkreds bestående af tre universiteter (Lund, Aalborg og DTU), byer som København, 
Malmø, Helsingborg, Lund, Albertslund m.fl.), tre regioner (Skåne, Sjælland og Hovedstaden), organisationer (Gate 



21, Copenhagen Capacity, Invest In Skåne) samt virksomheder som Philips, Zumtobel,TDC og Cisco. 
  
Greater Copenhagen har stærke kompetencer på belysningsområdet 
Greater Copenhagen har allerede stærke kompetencer på smart urban lighting. Den svenske side er særlig stærk 
på lys som design, funktion, indendørsbelysning og lysets betydning for byrum og trivsel. Den danske side er stærk 
på nye udendørslysteknologier, energibesparelser, styresystemer og kobling til smart city. 
  
Regionen har internationalt førende forskningsmiljøer inden for fotonik og lysets betydning for mennesker med Lunds 
Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universit i København. Malmø har i flere år, med stor succes, 
afholdt internationale lysfestivaler. Københavns Kommune har netop gennemført Europas største udbud af 
udendørsbelysning. Med DOLL Living Lab i Albertslund kommune har regionen fået et lyslaboratorium af 
international verdensklasse, som tiltrækker multinationale og globalt førende virksomheder inden for belysning og 
smart city teknologier, som ønsker at teste og demonstere deres løsninger. 
  
Lighting Metropolis projektet kan bidrage til at høste yderligere potentialer for vækst med en fælles platform og fokus 
på en række indsatser: 

l En målrettet kommunikationsindsats som skal synliggøre Lighting Metropolis som et førende Living Lab inden 
for smart urban lighting og markedsføre regionen internationalt. 

l Etablering af en tværregional triple helix samarbejdsplatform. 

l Et Living Lab bestående af en række test- og demonstrationsprojekter spredt over flere byområder i de tre 
regioner, som samarbejder og koordinerer på tværs. 

l En målrettet indsats for at styrke tværregional udveksling og samarbejde mellem forskningsinstitutionerne. 

l Internationaliseringsinitiativer i form af investeringsfremme-, eksportfremme og fælles branding. 

l En tværregional lysfestival, By Light, som kan skabe international opmærksomhed, promovere regionen som 
et førende Living Lab samt konkrete løsninger i regionens byer. 

Potentialet i belysning 
Overgangen til mere energieffektive belysningsteknologier, som fx LED, muliggør at lys kan bruges mere fleksibelt 
og intelligent i belysningsanlæg. De nye teknologier giver bl.a. mulighed for markante økonomiske besparelser og 
CO2-reduktioner. LED-lys kan også understøtte bedre læring i skoler, give højere livskvalitet for ældre eller skabe 
øget sundhed på hospitaler. Belysningsanlægget kan desuden kobles til sensorer, wifi-net og kameraer, som giver 
helt nye muligheder for at styre andre funktioner i byen, fx bedre trafikstyring, overvågning af vandforsyning og 
reduktion af energiforbruget. 
  
Der er et stort markedspotentialet indenfor LED. LED-teknologien vil i løbet af de kommende fem år erstatte 
størstedelen af markedet for konventionelle lysteknologier. Den globale omsætning af LED-belysningsløsninger vil 
således vokse 30 % per år svarende til €65 mia. (ca. 485 mia. kr.) i 2020 – tæt på 60 % af det samlede 
belysningsmarked. 
  
Budget 
Projektet har et samlet budget på 7,3 mio. EUR (ca. 54 mio. kr.), hvor halvdelen finansieres via Interregmidler og den 
anden halvdel af partnerkredsen bestående af både offentlige og private. Region Hovedstadens medfinansiering 
udgør både medarbejdertimer og et samlet beløb på 522.851 EUR (svarende til ca. 4.0 mio. kr.) over hele 
projektperioden fra oktober 2015–til oktober 2018". 
  
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at Region Hovedstaden bør støtte projektet Lighting Metropolis. Projektet Lighting 
Metropolis har et stort potentiale for at styrke væksten i regionen, og ligger i tråd med ambitionerne og målene i den 
kommende ReVUS i forhold til sporet for grøn og smart vækst. Derudover vil projektet kunne indgå som et 
fyrtårnsprojekt i Greater Copenhagen-samarbejdet, hvor centrale aktører på både den svenske og danske side 



bidrager. Lighting Metropolis er samtidig et af de mest ambitiøse projekter i Interreg-programmet, som vil fremme 
Greater Copenhagen som en grøn og innovativ metropol. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Den samlede udgift til medfinansieringen af projektet på 522.851 EUR (svarende til ca. 4,0 mio. kr.) afholdes 
indenfor det regionale udviklingsområde, under bevillingsområdet øvrig regional udvikling. Midlerne 
tilsagnsbudgetteres, således at hele udgiften, i henhold til budgetreglerne, bogføres i 2015. 

KOMMUNIKATION 

Projektet vil løbende kommunikere projektets fremgang og resultater, som en del af den målrettede 
kommunikationsindsats, der skal synliggøre Lighting Metropolis som omdrejningspunktet for smart lighting og 
markere regionen internationalt. 
  
Projektet er et kerneprojekt for Greater Copenhagen-samarbejdet og vil være med til at løfte indsatsen indenfor 
smart og grøn vækst i Region Hovedstadens ReVUS. Projektets resultater og en evt. implementering af smart 
belysning på regionens hospitaler kan være med til at reducere driftsomkostninger og forbedre driften samt sparer 
CO2 og energi. Fokus for kommunikationen vil derfor være, at udbrede de positive historier, som projektet forventes 
at have som resultat.  
  
I første omgang vil projektet indledes med en politisk kick-off event, når partnerne har godkendt deres bevillinger og 
projektet officielt igangsættes. I den forbindelse planlægges en presseindsats, hvori det forventes at kernepartnerne 
- herunder Region Hovedstaden - vil indgå. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. september 2015 og regionsrådet den 15. september 2015. 
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