
Greater Copenhagen
Nørregade 7B, 3.

1165 Köpenhamn K, Danmark

www.greatercph.dk  •   www.greatercph.se

GREEN

Greater Copenhagen är ett politiskt samarbete 
mellan Region Skåne, Region Hovedstaden, Region 
Själland, Region Halland och samtliga 85 kommu-

ner i Greater Copenhagen. Samarbetet etablerades i 
2015 för att skapa tillväxt och öka sysselsättningen i 

hela 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.



NYA GRÖNA JOBB

Den gröna omställningen skulle potentiellt kunna 
skapa tusentals nya arbetstillfällen. Särskilt i branscher 
där Greater Copenhagens företag och kunskapsinsti-
tutioner är starka. Den globala efterfrågan på gröna 
lösningar och teknik kommer att öka och förväntas 
2035 uppgå till upp till 51 000 miljarder DKK. / 71 000 
miljarder SEK.

Ett nära och starkt samarbete med kunskapsinstitutio-
ner och myndigheter ger företag i Greater Copenhagen 
möjlighet att testa och utveckla framtidens gröna lös-
ningar och teknik. Metropolregionens företag kommer 
på så sätt ha tillgång till de erfarenheter och nya exem-
pelfall som framtidens gröna exportäventyr måste 
byggas på. Bara inom energisektorn förväntas Greater 
Copenhagen skapa upp till 42 000 nya arbetstillfällen 
fram till 2035.

FN’S GLOBALA MÅL I GREATER COPENHAGEN GREEN

FN’s 17 globala mål sätter kursen för en global, hållbar 
utveckling till 2030. Greater Copenhagen Green bidrar 
specifikt till fem av de sjutton globala målen:

GREEN CHARTER: 
INITIATIV

INNOVATIONSNAV FÖR 
SMARTA OCH FLEXIBLA 

ENERGILÖSNINGAR
LIVING LAB FÖR 

KLIMATANPASSNING
SÄKER TILLGÅNG TILL 

VATTEN AV HÖG KVALITET

GRÖN MOBILITET

KLIMATVÄNLIGA 
LIVSMEDEL: FRÅN 
JORD TILL BORD 

OCH ÅTER TILL JORD

SKAPA ETT CIRKULÄRT 
KRETSLOPP FÖR PLAST

CO2-NEUTRAL  
VÄRME TILL 2030 

ETABLERING AV 
ANLÄGGNINGAR FÖR 

AVSKILJNING OCH 
LAGRING AV KOLDIOXID 
SAMT FÖR AVSKILJNING 

OCH ANVÄNDNING AV 
KOLDIOXID 

GREATER COPENHAGEN 
BIOSCIENCEHUB

CIRKULÄRT BYGGANDE

GRÖNA DRIVMEDEL TILL 
TUNGA TRANSPORTER

ENERGIEFFEKTIVA 
BYGGNADER OCH 

BELYSNING

4 TEMAOMRÅDEN 
Greater Copenhagens arbete med grön omställning och grön 
tillväxt kommer att ske inom fyra temaområden:  

GREATER COPENHAGEN GREEN  
– EN CHARTER FÖR FRAMTIDEN 

Klimatkrisen är den största gemensamma utmaning 
som världen står inför, och den gröna omställning-
en kräver åtgärder tvärs över sektorer och branscher. 
Därför kommer Greater Copenhagen att ta ansvar för 
att driva den gröna omställningen framåt. Det ska ske 
genom att stimulera marknaden för gröna lösningar och 
genom att sammanföra offentliga och privata företag, 
institutioner, universitet samt kunskaps- och innova-
tionsmiljöer i gröna utvecklings- och tillväxtpartnerskap.

Med sin kritiska massa, starka kompetens och stora 
kunnande inom gröna näringar och grön omställning 
kommer Greater Copenhagen bli ett internationellt nav 
där investerare, entreprenörer, forskare och talanger 
samlas för att utveckla ny grön teknik och samarbeta 

med innovativa kommuner och regioner för att skala 
upp sina gröna verksamheter.

Tillsammans med medlemsorganisationerna kommer 
Greater Copenhagen att arbeta lokalt för att bemöta de 
globala utmaningarna och driva den gröna omställning-
en framåt.

Den gröna chartern – Greater Copenhagen Green – 
fastställer den gemensamma politiska inriktningen och 
gör det möjligt för de 85 kommunerna och fyra regio-
nerna i södra Sverige och östra Danmark att tillvarata 
gemensamma intressen, bidra lokalt till den gröna 
omställningen och använda kommande års gröna 
miljardinvesteringar för att öka tillväxten och skapa 
arbetstillfällen. Greater Copenhagen Green är därför ett 
viktigt steg mot en framtid med grön tillväxt och hög 
livskvalitet.

NYA GRÖNA
LÖSNINGAR ÄR
AVGÖRANDE
FÖR VÄRLDENS
FRAMTID

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Greater Copenhagen är en samarbetsorganisa-
tion för tillväxt och utveckling i Nordens största 
metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Syd-
sverige och Östdanmark. Via allianser och pi-
lotprojekt bygger vi fundamentet för framtidens 
tillväxt och välfärd. Ambitionen är klar: Greater 
Copenhagen ska vara ett globalt center för till-
växt, hållbara lösningar och innovation.

Koldioxidneutralt 
Greater Copenhagen

Cirkulärt 
Greater Copenhagen

Energieffektivt 
Greater Copenhagen

Klimatanpassat 
Greater Copenhagen


