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Erhvervs- og vækstudvalget den 8. september 2015 
 



Ringbysamarbejdets arbejdsprogram 

Det fælles arbejdsprogram har til formål at: 
• skabe en bæredygtig og dynamisk by- og 

erhvervsudvikling omkring den nye letbane 

• forbedre bykvaliteten og grundlaget for bosætning og 
erhvervsudvikling i hele korridoren 

• blive et internationalt demonstrationsprojekt for god, 
samskabende, strategisk byledelse 

• tiltrække investeringer 

• få flere passagerer i den kollektive trafik gennem at 
fokusere på de fysiske rammer og stationsnærhed 

 
 



Netværksbaseret strategisk byledelse 

En undersøgelse af, hvordan netværksbaseret strategisk 
byledelse gennemføres i praksis.  
Der afsættes 150.000 kr. i 2015 af eksisterende midler. 

Undersøgelsen skal: 
– belyse hvor Ringbysamarbejdet er særligt stærke, og hvor 

der med fordel kan sættes ind. 
– bidrage til markedsføring af det gode samarbejde 



Idé- og arkitektkonkurrencer 

• Den kommende letbane og de 
mange nye stationer giver 
mulighed for at byudvikle i hele 
Ringbykorridoren 

• I samarbejde med kommunerne 
udvælges der et område, som skal 
bidrage til inspiration for de øvrige 
udviklingsområder 

• Der afsættes 1 mio. kr.                 
og herudover bidrager kommunen 
med 300.000 kr. kontant og 
700.000 kr. i arbejdstimer 



Smart City programmer 

Et samarbejde omkring udvikling af smarte 
løsninger integreret i byen, der skal: 
• Kortlægge potentielle virksomheder som kan 

deltage i smart city arbejdet 
• Idégenerere og kortlægge eksisterende 

projekter i Ringbyen 
• Udpege test beds i samarbejde med 

kommunerne 
 

Der er afsat 550.000 kr. til projektet. 
Der forventes søgt om medfinansiering fra 
eksterne fonde. 



Udmøntning af Ringbyens vækstpotentiale 

Projektet skal afdække konkrete initiativer og 
partnerinddragelse, som kan igangsættes umiddelbart, og 
skal medføre: 
• Samlet strategi for Ringbyen som relaterer sig                              

til Greater Copenhagen 
• Forslag til initiativer, der kan igangsættes                             

umiddelbart (handlingsplan) 
• Vurdering af arbejdskraftens kompetencer 
     set i forhold til vækstpotentialet 

 
Der afsættes 400.000 kr. til udarbejdelsen af strategi og 
handlingsplan samt 600.000 kr. som medfinansiering af 
initiativerne – alle af eksisterende midler. 



Smart mobilitet i erhvervsområderne 

Projektet har til formål at skabe optimale og innovative 
sammenhængende transportløsninger i forbindelse med letbanen 
og sikre en større passagertilvækst i den kollektive trafik. 

Der afsættes 1 mio. kr. i 2015 til projektet. Øvrig finansiering sker 
via medfinansiering fra kommunerne med 100.000 kr. pr. kommune. 



Udvikling af trafikknudepunkter 

De to store trafikknudepunkter Lyngby og Glostrup Station udpeges 
som centrale omdrejningspunkter for tilgængelighed i hele Ringbyen. 
Derudover udvælges Herlev grundet særlige problematikker omkring 
skifteforhold og flytning af s-togsstation. 

Der afsættes 800.000 kr. til projektet af eksisterende midler.  
300.000 kr. til Lyngby, 300.000 kr. til Glostrup og 200.000 kr. til Herlev. 
Trafikstyrelsen er søgt om 800.000 kr. til projektet. 



Kommunikationsstrategi og hjemmeside 

Ringbysamarbejdets gode resultater skal formidles, og samtidig 
skal kommunikationen internt ske på den bedste måde: 

• Kommunikationsstrategi med kernefortællingen om Ringbyen 
• Ny hjemmeside 
• Implementering af           

erhvervskort på hjemmesiden 
 

 
Der er afsat 200.000 kr.  
til kommunikationsstrategien,  
350.000 kr. til hjemmesiden, 
og 250.000 kr. til erhvervskortet 
 
 
 

Uddrag fra kernefortællingen: 
 
Vi arbejder sammen på tværs og 
gentænker de kommunale grænser og 
måden, vi forvalter vores fælles 
ressourcer og individuelle styrker på.  
 
Sammen skaber vi vækst  og fornyet 
livskvalitet. Sammen skaber vi 
Ringbyen og gør ti dynamiske 
byområder endnu større og stærkere. 

 



Effektmålingsværktøj 

Der skal udarbejdes et værktøj, som kan vise baseline og 
effekten af Ringbysamarbejdets initiativer: 

• Fastlæggelse af baseline 
• Udarbejdelse af effektmålingsværktøj 
• Implementering på hjemmesiden 
 
Der afsættes 350.000 kr. til projektet. 
 
 



Investorstrategi 

Investorer skal kende til mulighederne i Ringbyen 

 
• Udpegning af de vigtigste 

investorer 
• Strategi for investorpleje 
• Handlingsplan for det videre 

arbejde 
 

Der afsættes 350.000 kr. til projektet. 
 



Konferencer 

Resultater og ny viden skal formidles gennem konferencer: 

• To eller flere årlige konferencer afhængig af projekternes kadence 
• Deltagelse som oplægsholdere på relevante konferencer 

Der afsættes 100.000 kr. pr. år fra 2015-17 
  



Arbejdsprogrammets del 2 

Der er følgende igangværende projekter: 

• Udmøntning af Grøn/Blå Strategi i kommuneplanerne 

• Byrumsprogrammer 

• Bustilpasning langs Ring 3 under anlægsfasen 

• Koblingen til letbanen 

• Analyse af letbane/BRT-net i Storkøbenhavn 

• Udredning af en letbane i Frederikssundsvejs-korridoren 

• Sammenkobling til øvrige hovedstadsinitiativer 

• Task force cykelparkering - Hovedstadsområdet 

 



Ringbysamarbejdets politikerseminar 

Politikerseminar 
 
Torsdag den 24. september kl. 17 
 
Arrangementet holdes på  
ARKEN i Ishøj 
 
Tilmeldingsfrist 10. september  
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