
 

 
 Center for Regional 

Udvikling 
 

 

 

Kongens Vænge 2 

3400 Hillerød 

 

Telefon +45 38 66 50 00 

Direkte 38665644 

Web www.regionh.dk 

  

EAN-nr: 5798001475518  

 

Dato: 13. november 2015 

 

 

 

Til: Erhvervs- og vækstudvalget 

Udkast til program for erhvervs- og vækstudvalgets studietur til Hamborg den 

18.-19. maj 2016 

  

Sammensætningen af programmet tager udgangspunkt i de politiske målsætninger 

i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) og Greater Copenha-

gen. Administrationen er i kontakt med mulige aktører i Hamborg og vil efter regions-

rådets godkendelse af studieturen fastlægge endelige aftaler i programmet.  

 

Onsdag den 18. maj 2016 

 

Formiddag 

 

Hafencity 

Hafencity er et godt eksempel for, hvordan man kan kombinere byudvikling med 

grønne teknologier. Det er interessant i forhold til regionens målsætning om at være 

den grønne og innovative metropol.  

 

Hafencity er Europas største byudviklingsprojekt. Indtil 2020 opføres arbejdspladser 

for 40.000 personer og boliger for 12.000 personer i området. Hafencity er kendeteg-

net ved at bruge høje standarder indenfor bæredygtigt byggeri og energiforsyning samt 

intelligente trafikløsninger.  

 

Eftermiddag  

 

Hamborgs rolle som havneby 

Havnen spiller en afgørende rolle for erhvervsudviklingen i Hamborg. Udvalget kunne 

blive inspireret af Hamborgs samarbejde med det maritime erhverv. 

 

Det maritime erhverv og logistik er en af Hamborgs styrkepositioner. Med rettidig 

planlægning vil det være muligt, at komme på havnerundfart med foredrag om havne-

udvikling og strategierne med hensyn til energiforsyning af skibe fra land fra 2015 

(Hamburg Port Authority). Desuden ville det være muligt at høre noget omkring 

Hamborgs og Nordtysklands klyngeinitiativer på området. 

 

Torsdag den 19. maj 2016 



   Side 2  

 

 

Formiddag 

 

Forskningsanlægget DESY  

Deutsches Elektronen-Synkrotron - DESY er et forskningscenter inden for partikelfy-

sik. Det vil være relevant for udvalget at se disse forskningsfaciliteter og høre om dem 

i sammenhæng med ESS og MAX IV anlæggene, som bygges i Lund. Hvad kan de 

forskellige anlæg, hvordan adskiller de sig fra hinanden, og hvordan komplementerer 

de hinanden? 

 

Konkret kunne der i besøget til DESY have fokus på følgende: 

 DESY’s internationale samarbejder: Anlægget bruges af 3.000 forsker fra 45 lan-

de. Derudover blev DESY’s partikelaccelerator HERA bygget i samarbejde med 

universiteter fra 12 andre lande (samt udenlandsk finansiering).  

 DESY’s velfunderede samarbejde med erhvervslivet og delstaten Hamborg. 

Hvordan bruger man anlægget til at skabe vækst og innovation i regionen?  

 Der er mulighed for at få en rundvisning. 

 

Eftermiddag 

 

IFB Hamburg 

IFB (Investitions- und Förderbank Hamburg) er Hamborgs investeringsbank. 

 

Det tyske erhvervsfremmesystem adskiller sig markant fra det danske. Det kunne være 

relevant for udvalget at høre mere om den tyske model og om arbejdet af en af de mest 

centrale aktører. 

 

Investeringsbankerne i Tyskland har til opgave at koordinere alle statslige erhvervs-

fremmetiltag samt at facilitere og finansiere statslige boligbyggeprojekter og investe-

ringer i klima- og miljøbeskyttelse. Iværksættere og innovative virksomheder kan låne 

penge i investeringsbanken til fordelagtige vilkår. Derudover rådgiver banken virk-

somheder med henblik på innovation og innovationspotentiale.  

 


