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BILAG 1 
 
Til: Miljø- og trafikudvalget, 24. februar 2014 

 

Region Hovedstadens involvering i Sharing Copenhagen 2014 

 

Regionen indgår i Sharing Copenhagen som en ud af 4 hovedpartnere, hvor de øvrige 

er HOFOR, Rambøll og NCC. Hovedpartnerskabet indbefatter, at man skal bidrage til 

Sharing Copenhagen med et kontant beløb og afholde egne relevante arrangementer.  

 

De fem temaer under Sharing Copenhagen stemmer godt overens med både den regio-

nale udviklingsplan og den regionale klimastrategi. Det betyder, at flere af regionens 

projekter og aktiviteter kan komme i spil og blive eksponeret i løbet af Sharing Co-

penhagen. 

 

Regionens involvering i Sharing Copenhagen 

På baggrund af idéer fra en workshop med hovedstadsregionens kommuner og dialog 

med samarbejdspartnere samt Københavns Kommune, foreslås det, at igangsætte føl-

gende fire aktiviteter: 

 

1) Katalog over klima- og miljøløsninger 

I hovedstadsregionen har både kommuner, hospitaler og den regionale administration 

flere spændende klimaprojekter, der kan inspirere andre til handling på klimaområdet. 

Et klimakatalog kan bruges til at eksponere særligt interessante løsninger, også i ek-

sportøjemed efter Sharing Copenhagen er afsluttet. Klimakataloget kan bestå af en da-

tabase over projekter, en fremvisning på et website og et digitalt kort samt en løsning 

hvor kataloget kan blive printet i løbende oplag.  

 

Med udgangspunkt i klimakatalogets fyrtårnsprojekter kan en række tematiserede be-

søgsprogrammer forberedes i tæt samspil med kommuner og hospitaler (fx testgrun-

den på Herlev Hospital, hvor der oprenses jord). 

 

 

2) Klimamesse 

En regional klimamesse kan være et udstillingsvindue med klimaløsninger fra hospita-

ler, kommuner samt virksomheder. Messen kan afholdes i december 2014 i forbindel-

se med Sharing Copenhagens afsluttende aktiviteter samt overlevering til næste grøn-

ne klimahovedstad (Bristol). Messen kan samtidig være en platform for politiske 

events og profilering af regionens dagsordener. 

 

Klimamessen forventes afholdt i tæt samarbejde med Københavns Kommune, Øre-

sundsregionen (bl.a. Øresundskomiteen), KKR Hovedstaden, Copenhagen Cleantech 
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Cluster, Gate 21, Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity samt virksomhe-

der.  

 

3) Halvdagskonference om grøn mobilitet 

Regionen er blevet tilbudt at afholde en halvdagskonference den 29. august 2014 i 

Berlingske mediehus, som afslutning på en større grøn mobilitetsuge under Sharing 

Copenhagen. Konferencen vil være afrundingen på en større temauge om grøn mobili-

tet og er tiltænkt at have et politisk fokus, da de øvrige begivenheder under mobilitet-

sugen er faglige 

 

4) Tedx Copenhagen Challenges - Dansk Design Center 

Københavns Kommune har i samarbejde med Dansk Design Center (DDC) igangsat et 

initiativ under Sharing Copenhagen, hvor man i løbet af 2014 vil lave en række ”ide-

ation sessions” og afsluttende TEDx konference vedr. klimaudfordringer.  

 

Ideation sessionerne er en form for tænketank, hvor Region Hovedstaden er blevet in-

viteret ind til i samarbejde med Københavns Kommune at udvælge konkrete klimaud-

fordringer, som eksperter, virksomheder og vidensinstitutioner herefter skal foreslå 

løsninger på.  

DDC’s initiativ er en god platform for at eksponere Region Hovedstadens indsats på 

det grønne område samt en mulighed for at skabe innovative løsninger i både drift af 

hospitalerne og den regionale udvikling.  

Sidst på året vil de forskellige løsninger blive præsenteret til en afslutningskonference 

og overleveres til den næste grønne europæiske hovedstad, Bristol, og til de øvrige fi-

nalister til the European Green Capital Award 2014.  

 

Besøgsprogrammer og besøgstjeneste 

Sharing Copenhagen vil tiltrække erhvervsdelegationer, konferencedeltagere og poli-

tikere, der besøger København i løbet af 2014. Københavns Kommune opretter en be-

søgstjeneste, der kan håndtere og afvikle Sharing Copenhagens besøgsprogrammer.  

Besøgstjenesten har mange snitflader til vores erhvervsudviklingsstrategier, herunder 

vores fælles indsats med Region Sjælland (Fokuseret Vækstdagsorden) samt vores 

indsats og samarbejde med Kina (Sourcing China). I første omgang vil besøgstjene-

sten dog være en tematisk begrænset udgave fokuseret på grønne løsninger. Vi vil ar-

bejde for, at de gode erfaringer fra Sharing Copenhagen viderebringes til besøgshånd-

teringen under Fokuseret Vækstdagsorden mv. 

Tværgående hensyn - Øresundsregionen 

Øresundskomiteen har indgået et temapartnerskab med Københavns Kommune. Øre-

sundskomiteen planlægger bl.a. at lave besøgsprogrammer på tværs af Øresundsregio-

nen med fokus på bæredygtighed på hospitalerne, ressourceeffektivitet og bedre gen-



   Side 3  

 

anvendelse af affald samt grønne innovationsprojekter. Via samarbejde med Øre-

sundskomiteen kan vi få øget fokus på regionens fyrtårnsprojekter.  

 

Ressourcer og økonomi 

Det foreslås at anvende 1,5 mio. kr. på regionens fire hovedaktiviteter i Sharing Co-

penhagen i 2014 ud fra nedenstående foreløbig budget:  

 
 Halvdagskonference om grøn mobilitet samt indstik i Berlingske: 75.000 kr. 
 Miljø- og klimakatalog samt besøgsprogrammer: 500.000 kr. 
 Klimamesse: 500.000 kr.  
 Tedx – Copenhagen Challenges: 100.000 kr.  
 Sponsorat til Københavns Kommune: 100.000 kr. 
 Ekstern kommunikationskonsulent som projektleder: 150.000 kr.  
 Nye idéer: 75.000 

 


