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Nørregade 7B, 3. sal

1165 København K, Danmark

www.greatercph.dk  •   www.greatercph.se

GREEN

Greater Copenhagen er et politisk samarbejde mel-
lem Region Sjælland, Region Skåne, Region Hoved-
staden, Region Halland og samtlige 85 kommuner 
i Greater Copenhagen. Samarbejdet blev etableret 
i 2015 og har til formål at skabe vækst og beskæfti-

gelse i hele Greater Copenhagen-regionen.
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Sikta framåt!
Samverkan är vägen framåt. Det är i 
samverkan mellan företag, samhälle och 
länder som lösningar på vår tids globala 
utmaningar finns. Krinova är en spindel 
i nätet och motor för att driva på grön 
innovation och hållbar tillväxt.

Join us!
www.krinova.se

Visit our projects on: www.skanska.dk  |  www.skanska.se/nylokal

The grass is always greener…
In the Öresund region you don’t need to worry about whether the office is 

actually greener on the other side. Here we’re building a greener and brighter 

future by developing sustainable and healthy office buildings certified to the 

highest standards. Get in touch to learn more about our commercial properties  

in Malmö and Copenhagen.



NYE GRØNNE ARBEJDSPLADSER

Den grønne omstilling kan potentielt skabe tusindvis 
af nye arbejdspladser. Særligt inden for brancher, hvor 
Greater Copenhagens virksomheder og vidensin-
stitutioner står stærkt. Den globale efterspørgsel på 
grønne løsninger og teknologier vil stige og forventes 
frem mod 2035 at beløbe sig til op mod DKK 51.000 
mia./SEK 71.000 mia. 

Et nært og stærkt samarbejde med vidensinstitutio-
ner og offentlige myndigheder giver virksomhederne 
i Greater Copenhagen mulighed for at afprøve og 
udvikle fremtidens grønne løsninger og teknologier. 
Metropolregionens virksomheder får derved adgang 
til de erfaringer og nye showcases, som fremtidens 
grønne eksporteventyr skal bygge på. Alene på ener-
giområdet kan Greater Copenhagen frem mod 2035 
forventeligt skabe op mod 42.000 nye arbejdspladser. 

FN’S VERDENSMÅL I GREATER COPENHAGEN GREEN 

FN’s 17 verdensmål udpeger retningen for en mere 
bæredygtig udvikling frem mod 2030. Greater Copen-
hagen Green adresserer især fem af verdensmålene:

GREEN CHARTER: 
INITIATIVER

INNOVATION HUB FOR 
FLEKSIBLE OG INTELLIGENTE 

ENERGILØSNINGER
LIVING LAB FOR 

KLIMATILPASNING
VAND I  

BALANCE

GRØN MOBILITET

KLIMAVENLIGE 
FØDEVARER FRA JORD  

TIL BORD

CIRKULÆRT KREDSLØB  
FOR PLAST

CO2-NEUTRAL  
VARME

CARBON CAPTURE AND 
STORAGE (CCS) OG 

CARBON CAPTURE AND 
USAGE (CCU)

NORDIC BIO  
SOLUTION HUB

CIRKULÆRT BYGGERI

BÆREDYGTIGT BRÆNDSTOF 
TIL TUNG TRANSPORT

ENERGIEFFEKTIVE 
BYGNINGER OG 

BELYSNING

FIRE TEMAOMRÅDER
Greater Copenhagens arbejde med grøn omstilling og grøn 
vækst vil foregå inden for fire temaområder:

GREATER COPENHAGEN GREEN  
– ET CHARTER FOR FREMTIDEN 

Klimakrisen er den største fælles udfordring, det 
globale samfund står over for, og den grønne omstil-
ling kræver handling på tværs af sektorer og bran-
cher. Derfor vil Greater Copenhagen tage ansvar for 
at drive den grønne omstilling fremad. Både ved at 
stimulere markedet for grønne løsninger og ved at 
samle institutioner, offentlige og private virksomhe-
der, universiteter samt videns- og innovationsmiljøer i 
grønne udviklings- og vækstpartnerskaber.

Med sin kritiske masse, stærke kompetencer og 
knowhow på det grønne område skal Greater Copen-
hagen være det internationale knudepunkt, hvor 
investorer, iværksættere, forskere og talenter samles 

for at udvikle ny grøn teknologi og samarbejde med 
innovative kommuner og regioner om at skalere de-
res grønne virksomheder.
Sammen med sine medlemsorganisationer vil Gre-
ater Copenhagen tage lokal handling på de globale 
udfordringer og drive den grønne omstilling frem.
 
Det grønne charter – Greater Copenhagen Green 
– udstikker den fælles politiske retning og gør det 
muligt for Greater Copenhagens 85 kommuner og 
fire regioner i Sydsverige og Østdanmark at varetage 
fælles interesser, bidrage lokalt til den grønne omstil-
ling og udnytte de kommende års grønne milliardin-
vesteringer til at øge vækst og jobskabelse. Greater 
Copenhagen Green er derfor et vigtigt skridt på vejen 
mod en fremtid med grøn vækst og høj livskvalitet.

NYE GRØNNE 
LØSNINGER ER 
AFGØRENDE 
FOR VERDENS 
FREMTID

Greater Copenhagen er en samarbejdsorganisa-
tion for vækst og udvikling i Nordens største me-
tropolregion med 4,4 mio. indbyggere i Sydsveri-
ge og Østdanmark. Via alliancer og pilotprojekter 
bygger vi fundamentet for fremtidens vækst og 
velfærd. Ambitionen er klar: Greater Copenhagen 
skal være et globalt center for vækst, bæredygti-
ge løsninger og innovation.

CO2-neutral
Greater Copenhagen

Cirkulær
Greater Copenhagen

Energieffektiv
Greater Copenhagen

Klimarobust
Greater Copenhagen


