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ÉT BRAND, MANGE RESULTATER 

Den 1. januar 2016 forenede vi os under ét 
brand og etablerede The Greater Copen hagen 
& Skåne Committee. Med udgangspunkt i 
kernefortællingen om vores bæredygtige 
metropol, hvor lighed og livskvalitet er i fokus, 
og hvor forretningsmulighederne trives, har vi 
skabt både politiske og konkrete resultater: 

 Vi har vedtaget et trafikcharter, der giver 
os et fælles afsæt for udviklingen af vores 
infrastruktur

 Vi har fjernet flere grænsehindringer, så 
vi er nærmere ambitionen om ét fælles 
arbejdsmarked 

 Vi har tiltrukket internationale talenter, 
investeringer og virksomheder

 Vi har sikret, at vores regeringer gennem
fører en strategisk analyse af en fast forbin
delse mellem Helsingør og Helsingborg

Og fremtiden byder på flere spændende mu
ligheder for vækst. Femern Bæltforbindelsen 
vil skabe en ny geografisk region, der strækker 
sig mellem Hamborg, København og Skåne. 
Med en fremtidig transporttid på kun 2,5 timer 
til Hamborg er vækstpotentialet stort. Derfor 
har vi i 2017 indgået samarbejdsaftale med 
Metropolregionen Hamborg, der yder ligere 
sikrer Greater Copenhagens fremtid i den 
europæiske vækstelite. 

VI VIL SKABE DE BEDSTE 
 BETINGELSER FOR VÆKST 

Vi er allerede godt på vej. Med Handlingsplan 
20182019 markerer vi et nyt kapitel i vores 
fælles historie. Handlingsplanen har fokus på 
tre signaturprojekter, som er afgørende for 
hele Greater Copenhagens udvikling:

I Greater Copenhagen  & Skåne Com
mittee er ambitionen klar: 

Vi vil skabe en metropol 
med bæredygtig vækst, 
beskæftigelse og gode 
vilkår for borgere, virk
somheder og besøgende. 

Det vil vi, fordi den internationale kon
kurrence er hård, og fordi vi skal være 
konkurrencedygtige, når det kommer til 
at tiltrække virksomheder, talenter og 
investeringer. 

Vi vil kort sagt være den foregangs
metropol, som andre storbyer og vækst
centre henter inspiration hos, når det 
gælder bæredygtig vækst, jobskabelse 
og  livskvalitet. The Greater Copenhagen & Skåne Committee

FORORD

Med de tre signaturprojekter fokuserer vi ud
viklingen af Greater Copenhagens styrkepo
sitioner og skaber de bedste betingelser for 
bæredygtig vækst, beskæftigelse og velfærd. 
Således sikrer vi, at borgere, virksomheder og 
besøgende trives i vores fælles metropol, og 
at vi sammen realiserer vores fælles mål og 
vision.

Rigtig god vækst!

Greater 
Copenhagen 
som F&U life 
science
centrum 

Greater 
Copenhagen 
– Grænseløs 
kollektiv 
trafik

Greater 
Copen
hagen 
Gigabit 

Greater Copenhagen  
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1 VISION

2 LANDE
3 REGIONER

4MIO. INDBYGGERE

79KOMMUNER

Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk partnerskab.

Vi er sammensat af 79 kommuner og 3 regioner i Skåne, Hoved-
staden og Sjælland, men arbejder i fællesskab for, at udenlandske 
virksomheder og investorer betragter os som én samlet metropol: 
Greater Copenhagen.

Vi arbejder for at skabe mere vækst og flere job, så vi sammen 
kan klare os imod stærke metropoler som Stockholm, Berlin og 
 Amsterdam i den hårde konkurrence om at tiltrække investeringer 
og kvalificeret arbejdskraft.

HVAD ER 
GREATER COPENHAGEN? 

Greater Copenhagen  
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OUR VISION

Greater Copenhagen is the centre 
of sustainable growth and quality of life. 

Because we offer agile, collaborative and accessible conditions 
– where people and businesses can unleash their potential.

8
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Vi gennemfører signaturprojekterne i et tæt og forpligtende sam
arbejde med vores erhvervsliv, operatører, vidensinstitutioner og 
myndigheder. Det gør vi for at sikre, at projekterne giver mening, 
har relevans og kan føres ud i livet. 

Bedre infra
struktur og 
mobilitet 

Tiltrækning af 
talent, turisme 
og investeringer 

International 
markedsføring 

Én integreret 
vækstregion 

Greater Copen hagen 
som F&U life science
centrum 

Greater Copenhagen 
Gigabit

Greater Copenhagen 
– Grænseløs kollektiv 
trafik

4 FOKUSOMRÅDER   
3 SIGNATURPROJEKTER

I Greater Copenhagen har vi politisk udpeget fire strategiske fokus
områder, som danner rammen for vores arbejde: 

Fokusområderne er gensidigt afhængige, og vi vægter dem 
derfor lige højt. I handlingsplanen bliver de fire fokusområder 
bundet sammen i tre større fællesindsatser – signaturprojekter 
 som skal styrke Greater Copenhagens vækstbetingelser og 
internationale konkurrenceevne: 

FOKUS
OMRÅDE

FOKUS
OMRÅDE

FOKUS
OMRÅDE

FOKUS
OMRÅDEVISION

SIGN
ATU
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SIGNATURPROJEKT
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Greater Copenhagen er den største life science
region i Norden. Og med 36.000 ansatte udgør 
life sciencebranchen en hjørnesten i Greater 
Copenhagens økonomi. Med en stigende global 
efterspørgsel på nye teknologier og behandlings
muligheder, har branchen fortsat stort globalt 
vækstpotentiale. Derfor skal vi skabe de bedste 
vækstbetingelser på life scienceområdet, så vi  
kan konkurrere med de bedste i verden.  

Med signaturprojektet vil vi markedsføre og yder
ligere styrke Greater Copenhagen som life science 
centrum og derved tiltrække talenter, forskere og 
udenlandske forsknings og produktionsaktiviteter 
til vores metropol. Sammen med private og offent
lige aktører, som fx Medicon Valley Alliance, vil vi 
internationalt promovere metropolens vækst og 
forskningsmuligheder. Fx ved at fremhæve samar
bejdsmulighederne med vores 7 science parks, 15 
universiteter og over 400 virksomheder på områ
det. 

Indsatsen skal føre til en strukturel og permanent 
forbedring af life scienceøkosystemet i Greater 
Copenhagen. Derfor vil vi samarbejde med centrale 
aktører og fonde om at styrke branchens vækstbe
tingelser. Styrkelsen af økosystemet er en længere 
proces, og signaturprojektet markerer således 
startskuddet på en flerårig strategisk satsning på 
life science.

GREATER COPENHAGEN SOM 
F&U LIFE SCIENCECENTRUM

INDSATSER

Øge antallet af produktions og forsk
ningsaktiviteter i regionen gennem en 
styrket investeringsfremmeindsats

Styrke talentmassen gennem inter
national markedsføring af job og 
forskningsmuligheder i samarbejde 
med industrien 

Markedsføre Greater Copenhagens 
styrkepositioner

RESULTATER

Tiltrukket mere end 100 internationale life 
sciencetalenter 

Sikret 800 nye leads i life science talent pool

Tiltrukket tre forskningstunge pharma og/
eller biotekvirksomheder samt 10 kvalifice
rede leads*

EFFEKTER

En styrket life sciencesektor 
i Greater Copenhagen
geografien

Nye internationale produktions 
og forskningsfaciliteter inden 
for life science i Greater 
Copenhagengeografien

Et dynamisk økosystem hvor 
mindre biotekvirksomheder har 
mulighed for at interagere med 
big pharma.

*Resultaterne forudsætter en gearing af midlerne gennem  
  samarbejde med private fonde
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Adgang til højhastighedsbredbånd har stort samfunds
økonomisk potentiale. Derfor skal Greater Copenhagen 
være et ledende gigabitsamfund, hvor digitalisering, data 
og intelligente løsninger giver metropolens borgere og 
virksomheder de bedste muligheder.  

Skal Greater Copenhagen være digitalt verdens ledende, 
kræver det, at alle har adgang til god digital infrastruktur, 
at arbejdsstyrken har de rette digitale kompetencer, og 
at virksomhederne ud vikler og udnytter digitaliseringens 
muligheder. 

I dag er der stadig store områder i Greater Copenhagen, 
som ikke har en tilstrækkelig god digital infrastruktur, og 
der mangler overblik over de digitaliseringsinitiativer, det 
offentlige ønsker at udvikle. Derudover har Østdanmark 
og Skåne forskellige udgangspunkter, styrker og mulig
heder på det digitale område. 

Skal vi drive den digitale udvikling fremad, skal vi drage 
nytte af hinandens erfaringer og styrkepositioner. Hidtil er 
udviklingen af digital infrastruktur og digitalisering foregå
et i to forskellige spor. Der er nu behov for at se det som 
ét udviklingsområde. Derfor vedtog Greater Copenhagen 
parterne i december 2017 et fælles charter for digital 
infrastruktur og digitalisering. Signaturprojektet bygger 
videre på det fælles charter og vil positionere Greater 
Copenhagen globalt som det sted, hvor digitale løsninger 
udvikles og skaleres. En øget digitalisering vil tiltrække 
virksomheder og kvalificeret arbejdskraft til metropolen 
og sikre vækst i både by og land.

INDSATSER

Udvikle nye modeller for finansiering 
og OPS i samarbejde med branche og 
stat til udrulning af digital infrastruktur

Fælles retningslinjer for udrulning af 
digital infrastruktur

Fælles prioritering af vækstrettede 
 digitaliseringsindsatser

Kortlægge offentlig efterspørgsel i 
forhold til digitalisering

Udvikling af digital platform, der beskri
ver Greater Copenhagens indsatser for 
omverdenen

Styrke digitale kompetencer

GREATER COPENHAGEN 
 GIGABIT RESULTATER

Katalog over modeller for finansiering og 
OPS, som muliggør en bredere udrulning af 
infrastruktur

Vedtagne fælles retningslinjer for udrulning 
vil gøre  det nemmere for branchen at  
udrulle infrastruktur

Vedtagne fælles prioriteringer af vækstrette
de  digi tali seringsindsatser skaber et fælles 
træk mellem brancher, virksomheder og det 
offentlige

Kortlægning af offentlig efterspørgsel hjælper 
 virksomhederne til at skabe de  rette løsninger

Det bliver tydeligt for omverdenen, at Greater 
 Copenhagen er digitalt verdensledende

I samarbejde med virksomheder, 
uddannelses institutioner og arbejdstager
organisationer er der udviklet voksen og 
efteruddannelsesindsatser

EFFEKTER

Bedre digital infrastruktur

Større vækst i virksomhederne

Arbejdsstyrken har de rette 
 digitale kompetencer
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Greater Copenhagen arbejder for at skabe en inte
greret og bæredygtig vækstregion med et fælles og 
integreret arbejdsmarked. Det skal det være let og 
attraktivt at bo, leve og rejse i Greater Copenhagen. 
Metropolens indbyggere og besøgende skal opleve 
Greater Copenhagen som en sammenhængende 
metropol med gode muligheder for at søge job og 
uddanne sig i alle dele af geografien. 

I 2017 udpegede EUKommissionen Greater 
Copen hagen som foregangsmetropol for samar
bejde på tværs af grænser. I den forbindelse blev 
det påpeget, at en bedre kollektiv transport på 
tværs af grænser, vil styrke Greater Copenhagen 
som integreret og funktionel metropol. 

Derfor arbejder Greater Copenhagen for at fjerne 
grænsehindringer, gøre pendling lettere og med 
bedre og grænseløs kollektiv trafik øge mobiliteten i 
hele Greater Copenhagen. 

Det vil vi gøre ved at løse to til tre grænsehindringer 
pr. år, aktivt sikre lettilgængelig og aktuel informa
tion til rejsende samt udvikle en kollektiv trafik på 
tværs af Greater Copenhagen. 

Med signaturprojektet øger vi arbejdsmarkedsinte
grationen ved bl.a. at styrke samarbejdet mellem 
trafikoperatører og derved skabe større mobilitet. 

GREATER COPENHAGEN 
– GRÆNSELØS KOLLEKTIV TRAFIK  

INDSATSER

Bidrage til at løse to til tre grænse
hindringer pr. år 

Aktivt understøtte Öresunddirekt

Etablere et langsigtet samarbejde 
mellem Skånetrafikken, DSB, Movia og 
centrale aktører i Greater Copenhagen 

Kortlægge muligheder og udfordringer 
for realiseringen af grænseløs kollektiv 
trafik 

Handlingsplan for indførelse af komplet 
billetudbud for intraregionale rejser 
samt ensartet trafikinformation i den 
samlede geografi 

Handlingsplan for fælles markedsføring

RESULTATER

Analyse af muligheder i de nuværende og 
fremtidige kollektive trafiksystemer 

Handlingsplan for fælles trafikinformation og 
billetkøb for intraregionale rejser og rejser 
på tværs af grænser  

Handlingsplan for markedsføring af nye 
tjenester 

EFFEKTER

Et stærkere Greater 
 Copen hagenbrand

Øget arbejdsmarkeds
integration 

Et robust samarbejde mellem 
regionernes trafikoperatører, 
så de fremadrettet plan
lægger og udvikler deres 
trafiksystemer sammen 



1918

Greater Copenhagen  Greater Copenhagen  

DE INDSATSER VI 
ARBEJDER VIDERE MED 

GREATER 
COPEN HAGEN

BRANDET

Vi sørger for, at Greater 
 Copen hagens virksomheder, 

videns institutioner, kommuner 
og regioner får større inter
national gennemslagskraft 

via det fælles brand.

ARBEJDSMARKEDS
INTEGRATION OG 

GRÆNSEHINDRINGER 

Vi har fokus på at fjerne 
 grænsehindringer, så 

arbejdsmarkedet i 
Greater Copen hagen 

integreres 
yderligere.INFRASTRUKTUR

Vi styrker tilgængelighed og 
 mobilitet i hele metropolen 

med det fælles trafikcharter.

FÆLLES 
FØDEVARESATSNING 

Vi arbejder for at indfri vækst
potentialet i fødevareerhvervet 

med fokus på forskning og 
innovation, oplevelser 
samt offentligtprivat 

samarbejde.

DIGITAL 
INFRASTRUKTUR 

Vi gør Greater Copenhagen 
 internationalt konkurrence

dygtig i både land og by som 
gigabitsamfund. 

ESS & MAX IV 

Vi skaber en stærk infrastruk
tur for udnyttelsen af ESS & 

MAX IV samt forudsætningerne 
for en forskningsfacilitet i 

verdensklasse. 

LIGHTING METROPOLIS 

Vi gør Greater Copenhagen til 
et verdensførende Living Lab 
for intelligent belysning med 

Lighting Metropolis.

TURISME 

Vi skaber et samlet afsæt 
gennem en fælles ambition for 

turismeindsatsen i Greater 
Copenhagen.

INVESTOR
PORTALEN 

Vi giver overblik over 
investeringsmulighederne i 

Greater Copenhagen gennem 
investorportalen til gavn for 

offentlige og private 
virksomheder.

ONE POINT ENTRY 
SERVICE 

Vi sørger for, at udenlandske 
delegationsbesøg koordineres 

i hele Greater Copenhagen 
geografien med ”One Point 

Entry”. 

INTERNATIONAL 
MARKEDSFØRING 

Vi tiltrækker udenlandske virk
somheder, investorer, talenter, 

forskere og studerende 
gennem målrettet inter
national markedsføring. 

1918

På greatercph.dk/greatercph.se kan du få 
et overblik over de igangværende indsatser 
fra Greater Copenhagens handlingsplaner 
for 2016 og 2017.
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GREATER COPENHAGEN - A WAY OF LIFE

Greater Copenhagen is much more than a dot on the map. It 
is a state of mind and a way of life. It is the Scandinavian 

spirit – sustainability, creativity, equality, trust and 
togetherness.

It is where Denmark meets Sweden and Scandinavia meets 
the world. It is where we cooperate and connect people 

across sectors, industries, cultures and countries.

Greater Copenhagen is in the soul. It is freedom and 
happiness. We think new and create smart. Smarter cities, 

smarter thinking, smarter technologies. It is opportunity and 
excellence.

Let us introduce you to a different way of life. A life where 
green is not just a colour, but a mind-set. Where you can ride 

your bicycle to work, swim in the harbour, eat local organic 
produce and use the power of nature to keep you warm 

on a cold winter’s day.

Greater Copenhagen.

Consider yourself invited.

THE GREATER COPENHAGEN 
& SKÅNE COMMITTEE

Nørregade 7B
DK 1165 København K

Greatercph.dk   Greatercph.com   Greatercph.se


