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FORORD

Visionen for Greater Copenhagen

Greater Copenhagen består af fire regioner i to lande med
en fælles vision. Målet er at bidrage til bæredygtig vækst
og skabe nye arbejdspladser i Greater Copenhagen-området.

Greater Copenhagen er centrum for bæredygtig vækst og
livskvalitet. Fordi vi tilbyder fleksibilitet, samarbejde og
tilgængelighed – hvor mennesker og virksomheder kan
frigøre deres potentiale.

Greater Copenhagen knytter
regionen sammen

Dette gør vi i Greater Copenhagen
Greater Copenhagen-samarbejdet bygger videre på de
seneste års tætte samarbejde inden for områderne miljø,
infrastruktur, arbejdsmarked og digitalisering. Fundamentet
for vores fremtidige velfærd er bæredygtig vækst, og vi
samarbejder fokuseret om dette. Arbejdet er fast forankret
i de fire politiske prioriteringer, vi har vedtaget i fællesskab
(uden indbyrdes prioritering).

Greater Copenhagen er et politisk partnerskab mellem
Region Skåne og Region Halland i Sverige, Region Sjælland
og Region Hovedstaden i Danmark samt de 85 kommuner i
hele området.
Vi samarbejder for at skabe en metropolregion med bæredygtig vækst, voksende arbejdsmarked og god livskvalitet
for vores 4,3 millioner indbyggere, vores virksomheder og
de gæster der kommer hertil.

• Bedre infrastruktur og mobilitet.
• Tiltrække talenter, investeringer og turister.

Den nuværende internationale konkurrence er hård, og
vores størrelse er afgørende for vores konkurrenceevne.
Ved at arbejde på tværs af sundet kan vi sammen tiltrække
virksomheder, talenter og investeringer til vores region.
Greater Copenhagen har et fælles brand der tager udgangspunkt i vores fælles værdier om livskvalitet, bæredygtighed,
frihed og ligeværd.

• International markedsføring.

Foto: Thomas D Mørkerberg

• Skabe en vækstregion der bliver mere og mere
integreret.
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ÉT BRAND
– MANGE RESULTATER

regeringerne i Sverige og Danmark nu gennemfører en
strategisk analyse af en fast forbindelse mellem
Helsingør og Helsingborg.
• Vi har vedtaget et digitalt charter med en fælles vision
for Greater Copenhagen som en førende metropol på
digitaliseringsområdet.

Vores samarbejde har fokus på at skabe høj livskvalitet,
langsigtet bæredygtighed og et godt virksomhedsklima.
Dette har blandt andet medført følgende konkrete resultater:

• Vi har bidraget til at afskaffe flere grænsehindringer, og
dette fører os et stykke hen ad vejen mod ambitionen
om at skabe en sammenhængende region.

• Vi har via vores succesrige kampagnearbejde opnået at
tiltrække internationale talenter, og vi har også tiltrukket
investeringer og virksomheder. Kampagnearbejdet har
fået stor opmærksomhed og har vundet flere internationale priser.

• Vi har påbegyndt arbejdet med et arbejdsmarkedscharter der sigter mod at opnå det fulde potentiale i et
integreret arbejdsmarked.

• Vi har udarbejdet og vedtaget et trafikcharter der giver
os et fælles udgangspunkt for at udvikle vores infrastruktur, og dette har blandt andet bidraget til, at
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• Vi har påbegyndt arbejdet med et grønt charter, der er
en fælles politisk vision og platform for grøn politik.
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HANDLINGSPLANEN
FREMTIDEN BYDER PÅ
FLERE SPÆNDENDE
MULIGHEDER
Forbindelsen over Femern Bælt kommer til at skabe nye muligheder for Greater Copenhagen. Med en fremtidig rejsetid på
2,5 timer fra København til Hamburg er vækstpotentialet stort.
I Greater Copenhagen har vi fokus på det vækstpotentiale der
opstår, når metropolregionerne Hamburg, Stockholm, Oslo og
København knyttes tættere sammen ved hjælp af ny infrastruktur. Vi ser et stort potentiale for vækst i den nye transportkorridor mellem Europa og Skandinavien.

STRATEGISK
INDSATSOMRÅDE:
Integreret
arbejdsmarked

Handlingsplanen for 2020–2021 markerer et nyt kapitel og
fokuserer på fire strategiske indsatser der er afgørende for
Greater Copenhagens udvikling:

STRATEGISK
INDSATSOMRÅDE:
Greater
Copenhagen Green

KOMMUNIK ATION, MARKEDSFØRING OG PÅVIRKNINGSARBEJDE
NØGLETAL /INDIK ATORER

• Integreret arbejdsmarked.
• Greater Copenhagen Green.
• Infrastruktur og mobilitet.
• Digital udvikling.

STRATEGISK
INDSATSOMRÅDE:
Infrastruktur
og mobilitet

Ved at arbejde fokuseret på denne måde vil vi skabe de bedste forudsætninger for bæredygtig vækst, øget beskæftigelse
og velfærd. På denne måde sikrer vi, at indbyggerne, virksomhederne og de besøgende trives i vores fælles metropolregion,
og at vi sammen kan realisere vores fælles mål og visioner.
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STRATEGISK
INDSATSOMRÅDE:
Digital udvikling
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KOMMUNIKATION,
MARKEDSFØRING OG
PÅVIRKNING
En vigtig del af arbejdet med Greater Copenhagen udgøres af
kommunikation og fortællingen om vores metropolregion.
Dette arbejde tager udgangspunkt i vores fælles vision og er
vejledende for, hvordan vi arbejder med markedsføring og påvirkningsspørgsmål.

"Tilsammen har vi forudsætningerne
for at skabe en af Europas mest
attraktive metropolregioner"

Foto: Martin Lindeborg

Greater Copenhagen er et stærkt brand, men konkurrerer også
med andre europæiske vækstcentre som f.eks. Stockholm,
Hamburg, Berlin og Amsterdam. Greater Copenhagen-samarbejdet tilbyder værktøjer og initiativer der hjælper virksomheder med at øge deres vækst, eksport, attraktivitet og internationale markedsføring. Tilsammen har vi forudsætningerne for
at skabe en af Europas mest attraktive metropolregioner.
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NØGLETAL/INDIKATORER
Hvordan samarbejdet udvikler sig og hvilke fremskridt vi gør,
måler vi ved hjælp af nøgletal og indikatorer. Disse er specielt
udviklet til vores metropolregion og måler udviklingen på
tværs af vores landegrænser.

”Indikatorerne og nøgletallene viser,
at Greater Copenhagen generelt set
har haft en positiv udvikling i de
seneste år.”
Indikatorerne og nøgletallene viser, at Greater Copenhagen
generelt set har haft en positiv udvikling i de seneste år. Der er
vedvarende økonomisk vækst i regionen, beskæftigelsen er
øget, og en større andel af befolkningen har en postgymnasiale
uddannelse. I sammenligning med andre nordiske og nordeuropæiske storbyregioner klarer Greater Copenhagen sig
godt. Vi er en integreret arbejdsmarkedsregion, og selv om det
er storbyområderne der driver meget af væksten, er væksten i
højeste grad afhængig af gode muligheder for pendling der
forsyner storbyområderne med kvalificeret arbejdskraft fra
hele Greater Copenhagen.
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ORGANISATION

Sverige
Skåne og Halland
– 9 repræsentanter

Danmark
Hovedstaden og Sjælland
– 9 repræsentanter

THE GREATER COPENHAGEN
COMMIT TEE

Politisk ledelse

STRATEGISKE
INDSATSOMRÅDER

Styregruppe

Sekretariat

De strategiske indsatser er forbundet med vores politiske
prioriteringer og har til hensigt at styrke bæredygtig vækst og
international konkurrenceevne. Inden for alle strategiske indsatsområder har vi en ambition om at arbejde tæt sammen
med erhvervsliv, myndigheder, universiteter og forskningsinstitutter, så vi sikrer at indsatserne bliver relevante og realisable.

Koordinationsgruppe

Indikationer og
nøgletal

Arbejdsgrupper

Kommunikationsgruppe

Kampagner og
international
markedsføring

Greater Copenhagen
integreret arbejdsmarked

Greater Copenhagen
Grøn
Greater Copenhagen
digital udvikling
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Greater Copenhagen
infrastruktur og mobilitet
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INTEGRERET ARBEJDSMARKED
Resultater og virkninger:
• Et velforankret arbejdsmarkedscharter, der
er grundlæggende i vores fælles påvirkningsarbejde i forhold til det nationale
niveau i både Sverige og Danmark.

Udfordring:
• Vores arbejdsmarked er endnu ikke fuldt
ud integreret. I øjeblikket er det en udfordring at søge job i hele vores region
uafhængigt af bopæl, og det kan gøre det
svært for arbejdsgivere at finde den rigtige
arbejdskraft der matcher efterspørgslen på
kompetencer.
• Uddannelsessystemerne kan ikke i tilstrækkeligt høj grad opfylde de behov som
de offentlige og private arbejdsgivere har.

• Øget samarbejde mellem arbejdsmarkedets
parter i vores region.

Indsatser:
• Vi fokuserer på et begrænset antal områder,
hvor en mulig forandring kan få stor betydning
for målet om et sammenhængende arbejdsmarked, der f.eks. gensidigt anerkender kompetencer, validering og praktik. Dette arbejde foregår i
samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Vision:

• Vi arbejder systematisk med de grænsehindringer der begrænser et sammenhængende
arbejdsmarked. Arbejdet foregår i relevante
sammenhænge som f.eks. i det nordiske samarbejde og i forhold til Grænsehindringsrådet.
Greater Copenhagen har som udpeget grænsekomité en koordinerende rolle i arbejdet med
grænsehindringsspørgsmål.

Greater Copenhagen er et sammenhængende
arbejdsmarked, der kan tiltrække og beholde
de rigtige kompetencer.

• Greater Copenhagen arbejder for at forbedre
mulighederne for pendling, så det bliver muligt
at bo og arbejde i hele metropolregionen.

Her er det let for arbejdstagere at tage et job på
den anden side af Sundet på samme måde som
det er let for arbejdsgivere og virksomheder at
få adgang til veluddannet arbejdskraft og de
rigtige kompetencer.

• Vi arbejder for nye Øresundsforbindelser der
fremmer arbejdsmarkedsintegration.

• Der er administrative og juridiske barrierer
der modarbejder et sammenhængende
arbejdsmarked.

• Lettere for arbejdsgivere at finde de rigtige
kompetencer.

Foto: Ty Stange

• Der er behov for bedre infrastruktur i form
af nye forbindelser for at opnå et sammenhængende arbejdsmarked.

• Øget politisk fokus på at afskaffe grænsehindringer der modvirker et integreret
arbejdsmarked.
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GREATER COPENHAGEN GREEN

”Vores region er kendetegnet ved stærke
kompetencer inden for områder som
vedvarende energi, affalds- og vandhåndtering, genanvendelse og upcycling...”
Udfordring:
• Greater Copenhagen kan bidrage med at
finde løsninger på den globale klimakrise,
da mange af vores styrkeområder hænger
sammen med klima og miljø.
• At vi på en tydeligere måde synliggør den
grønne dimension som afgørende for
bæredygtig vækst.
• At vi adresserer Agenda 2030 på et antal
punkter der er særligt relevante for Greater
Copenhagen.

Vision:
Greater Copenhagen har et udtalt mål om at
skabe bæredygtig vækst.

Indsatser:
• At vi sammen med medlemsorganisationerne og de eksterne parter udvikler og
forankrer et grønt charter.
– Greater Copenhagen Green.

Vores region er kendetegnet ved stærke kompetencer inden for områder som vedvarende
energi, affalds- og vandhåndtering, genanvendelse og upcycling, der betyder indsamling og
genanvendelse af affald samt bearbejdning af
dette til produkter af endnu højere værdi.

• At vi omsætter charteret til praksis med
projekter og indsatser.

Resultater og virkning:

• At vi fremmer grøn mobilitet og klimavenlig
transport af gods. Greater Copenhagen
støtter EU's mål om at flytte godstransport
fra veje til jernbaner.

Greater Copenhagen er på forkant inden for
grønne investeringer og innovation.

• Et velforankret grønt charter – Greater
Copenhagen Green – der fastlægger
Greater Copenhagens politiske vision.
• Greater Copenhagen har styrket sin
position og synlighed som grøn vækstmetropol

Greater Copenhagen Green er vores fælles politiske platform for grøn politik, og den er vejledende for hele Greater Copenhagen.

• Et fokuseret samarbejde med et øget antal
initiativer og projekter for bæredygtig
vækst og udvikling.
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INFRASTRUKTUR OG MOBILITET
Resultater og virkninger:
• Greater Copenhagen arbejder målrettet
med fælles interesser inden for infrastrukturområdet og agerer som en fælles aktør
både nationalt og internationalt.

Vision:
Greater Copenhagen har en fælles vision for
hvordan en velfungerende, stabil og bæredygtig
infrastruktur kan bidrage til at styrke mobiliteten
og skabe bæredygtig økonomisk vækst og velfærd. Når vi arbejder sammen om infrastruktur
og mobilitet, får vi en mere sammenhængende
region med kortere rejsetider, og vi udvider
samtidig den kritiske masse der giver regionen
en internationalt bæredygtig gennemslags- og
konkurrenceevne.

• Greater Copenhagens fælles prioriteringer
inden for infrastruktur synliggøres og
prioriteres i den nationale transportplanlægning i begge lande under særligt
hensyn til bæredygtighed.

Indsatser:
• Øget samarbejde om trafikinfrastruktur i
Greater Copenhagen med udgangspunkt i
Trafikcharteret.
• At skabe en internationalt tilgængelig og
robust infrastruktur der bygger på regionalt
samspil.

En velfungerende, robust transportinfrastruktur
gør det lettere for indbyggere og virksomheder
at bevæge sig til, fra og inden for Greater
Copenhagen. For at sikre en god mobilitet og
kortere rejsetider i Greater Copenhagen er det
vigtigt, at vi også indbygger vores regionale
behov i den nationale kontekst.

• At skabe en bæredygtig, velfungerende,
robust transportinfrastruktur der gør det
lettere for indbyggere og virksomheder at
bevæge sig til, fra og inden for Greater
Copenhagen på en bæredygtig måde.
• Transportsektoren har traditionelt set et
højt energiforbrug med et stort udslip af
forurening og uønskede stoffer som f.eks
kuldioxid. I ambitionen om at sikre en høj
bevægelighed og tilgængelighed er det
nødvendigt at styrke den kollektive trafik
og udvikle effektive transportløsninger der
reducerer transportsektorens kuldioxidudslip og minimerer anvendelsen af fossile
brændstoffer.
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• Projekter med finansiering fra blandt andet
EU's Interreg-program: Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen
og Fremtidens Intelligente Mobilitet.
• Arrangere en årlig Greater Copenhageninfrastrukturkonference.
• Synliggøre betydningen af EU's Interregprogram for Greater Copenhagen og
sammenhængen af dette med infrastruktur
og mobilitet.
• Aktivt fremme udviklingen af nye faste
forbindelser over Øresund i henhold til
Trafikcharterets prioritering.

Foto: Thomas D Mørkerberg

Udfordring:

• Etablering af en let og smidig løsning for
rejser over Øresund med den kollektive
trafik på både kort og langt sigt samt et
tættere samarbejde mellem trafikoperatører,
så de i fællesskab kan planlægge og
udvikle trafiksystemer.
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DIGITAL UDVIKLING

Resultater og virkninger:
• Øget politisk fokus på nødvendigheden af
en velfungerende digital infrastruktur, der
er afgørende for en intelligent og bæredygtig metropolregion.

Udfordring:
• Digital infrastruktur i verdensklasse er en
vigtig konkurrenceparameter. Vi har brug
for et hurtigt bredbånd der kan klare
symmetriske gigabitoverførsler og stabile
mobilforbindelser, så alle sikres samme
muligheder i hele Greater Copenhagenområdet.

Vision:
Greater Copenhagen er på forkant, når det
gælder intelligent, digital vækst. Vi vil være
verdensledende inden for udnyttelsen af de digitale muligheder, så vi kan skabe bæredygtig
vækst og livskvalitet. Vi vil skabe rammer for
digitalisering, data og intelligente løsninger,
der skaber de bedste forudsætninger for virksomheder og borgere.

• Et stærkt samarbejde med brancheorganisationer om digital infrastruktur, digitalisering og digitale kompetencer.
• Initiere etableringen af 5G i vores region.
• Vækst og udvikling i virksomhederne og et
større udbud af intelligente og bæredygtige
digitale løsninger og produkter.

• Der er et stort udviklingspotentiale i Greater
Copenhagen hvad angår muligheden for at
udnytte digitaliseringens fulde potentiale
for både borgere og virksomheder i form af
bæredygtig og intelligent byudvikling.

• En øget digitalisering der styrker vores
grænseoverskridende arbejde med
infrastruktur, miljø og arbejdsmarked samt
bidrager til unikke løsninger for Greater
Copenhagen.

Indsatser:
• Sikre de grundlæggende forudsætninger
for god dækning og kapacitet af den digitale
infrastruktur i hele Greater Copenhagen.

Greater Copenhagen sigter mod at blive endnu
bedre, og derfor skal vi udvide vores digitale
styrke og skabe en digitalt verdensledende
storbyregion via et tydeligt fokus på digital infrastruktur og digitalisering.

• Kommuner og regioner i Greater Copenhagen er velforberedte på at anskaffe og
anvende integrerede digitale løsninger.

• Identificere, understøtte og opskalere
Greater Copenhagens digitale styrker.

• Greater Copenhagen er en ”testbed” med
offentligt-privat samarbejde omkring udviklingen af digitale og intelligente løsninger.
Vi udgør derfor en basis for vidensdeling
og opskalering i hele vores område.

• Udnytte Greater Copenhagens digitale
muligheder via eksempelvis intelligente
city-løsninger og 5G-projekter.
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Halland: Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm, Varberg, Region Halland
Hovedstaden: Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg,
Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev,
Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre,
Tårnby, Vallensbæk, Region Hovedstaden Sjælland: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk,
Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns,
Vordingborg, Region Sjælland Skåne: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Hässleholm, Helsingborg,
Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Klippan, Kristianstad, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby,
Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad,
Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge, Region Skåne.

GREATER COPENHAGEN COMMITTEE
Nørregade 7B
DK 1165 København K

greatercph.se • greatercph.com • greatercph.dk
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