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Inden vi går igang, skal alle høres. Det gælder 
repræsentanter fra både erhvervslivet, arbejds-
markedsorganisationerne, ministerier, univer-
siteter, kommuner - og sidst men ikke mindst: 
Borgerne - dig. Vi vil gerne høre din mening 
og dine ideer om, hvordan vi sikrer en sund 
region i vækst. Først og fremmest inden for 
områderne trafik, uddannelse og miljø. Her 
i avisen kan du læse forskellige bud på ud- 
for dringer og overvejelser om udviklingen. 
Vi glæder os til at høre dine bud, og håber på 
en livlig og givtig debat.

Regionens udvikling
Hvilken vision ønsker vi for hovedstadsregi-
onen? Det skal borgere og politikere i fælles-
skab diskutere i den kommende tid.
Og der er mange spørgsmål, der skal tages 
stilling til: Hvordan skaber vi en hovedstad, 
der er blandt Europas førende? Hvordan får 
vi skabt et velfungerende trafiksystem, uden 
kø og trængsel på veje og skinner? Hvad er 
der brug for af nye uddannelser både for unge 
og for ældre? Og hvordan kan vi udnytte 
potentialet hos regionens virksomheder og 
29 kommuner, så vi sikrer, at vi sammen i 

regionen løfter vores del af landets miljø-
ansvar for en bæredygtig udvikling?
I efteråret 2007 og foråret 2008 skal Region 
Hovedstaden udarbejde en udviklingsplan, 
der sætter pejlemærker for regionens udvik-
ling, og besvare spørgsmålet om, hvordan den 
kan blive til et af verdens mest attraktive 
steder  at bo, arbejde og besøge. Som inspi -
ration  og oplæg til debatten har Region 
Hovedstaden udarbejdet denne debatavis, 
hvor bl.a. forskere, debattører og fremtids-
forskere giver deres bud på de udfordringer, 
som de mener, at der skal tages hånd om.

Borgernes mening bliver hørt
Den 17. november er 200 repræsentativt 
udvalgte borgere til borgerdialogmøde, hvor 
de udarbejder et idékatalog om fremtidens 
hovedstadsregion til politikerne. 
Interesserede kan downloade borgernes idé-
katalog fra den 19. november og ellers følge 
med i processen på www.regionh.dk/borger-
dialog. Undervejs i processen bliver der des-
uden holdt en række konferencer inden for 
de forskellige temaer.

Fremtiden for hovedstadsregionen er til debat. Vi skal lave en 
udviklingsplan, som sætter pejlemærker for regionens udvikling. 
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fremtid
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Fremtidens 
hovedstadsregion 
– har du nogle gode idéer?

Danmark har i kølvandet 
på regeringens struktur-
reform fået fem nye, store 
regioner. Hovedstadsregi-
onen er landets eneste stor-
byregion. Vi producerer 
40 % af landets brutto-
nationalprodukt, og 30 % 
af landets befolkning har 
valgt at bo her. Vi er derfor 
vækstmotor, så hele lan-
dets vækst og velstand 
påvirkes af, hvordan det 
går hos os i hovedstaden.
Hovedstadsregionen er 
geo grafisk den mindste af 
Danmarks fem regioner, 
men vores region dækker 
over store forskelle og vari a-
tioner. Fra det hektiske by-
liv på Rådhuspladsen til 
de fredfyldte solnedgange 
ved Sjællands nordkyst. 
Fra forstadsmiljø i Ishøj til 
transportknudepunkt 

i Høje Taastrup. Samtidig skal hoved-
stadsregionen ses i sammenhæng 
med både Skåne og Sjælland, 
hvor flere og flere pendler til og 
fra. Hovedstadsregionen er gene-
relt inde i en positiv udvikling. 
Vi har gode jobmuligheder, et 
rigt kultur liv, rekreative områ-
der, en udbygget infrastruktur, 
gode uddannelsesmuligheder og 
en stærk forsknings sektor. Men 

det er ikke givet, at den udvikling fortsætter. 
Vi er i hård konkurrence med andre storbyer, 
og skal vi klare os, kræver det, at vi sammen 
beslutter, hvor vi vil hen og arbejder målrettet 
efter det. Politikerne i regionsrådet har af 
regeringen fået til opgave at lave en samlet 
vision og sætte pejlemærker for regionens 
samlede udvikling. Dette skal ske gennem 
udarbejdelse af en regional udviklingsplan, 
som skal afspejle regionens kvaliteter og styrker. 
Samtidig skal den også fokusere på de konkrete 
udfordringer, vi har som en storbyregion. 

Udvikling af vores region vedkommer os alle
Det er afgørende, at udviklingsplanen afspejler 
den virkelighed, som vi, der bor og arbejder i 
regionen, oplever. Regional udvikling handler 
om at skabe sammenhæng i de rammer, som 
vedrører os alle. Sammenhæng på tværs af 
myn digheder og sammenhæng på tværs af 
offentlige opgaver og investeringer. Regionens 
udvikling vedkommer således alle i regionen 
– borgere, politikere, erhvervsfolk og forskere. 
Det er derfor vigtigt, at regionens borgere er 
med til at forme den regionale udviklingsplan 
og bidrager med deres synspunkter, visioner 
og holdninger til, hvordan fremtidens hoved-

stadsregion skal udvikle sig.
I dette debatoplæg kan du læse forskel-
lige eksperters syn på regionens vigtig-
ste udfordringer og deres bud på, hvad 
det især er vigtigt at diskutere. For-
håbentlig sætter det nogen 
tanker i gang hos 
dig og giver 
dig lyst til at 

deltage i debatten. Det er vores forhåbning, at 
vi gennem samarbejde og dialog får skabt en 
god udviklingsplan og en bæredygtig vision 
for hovedstadsregionen.  
Vi har set på, hvor de største udfordringer for vo-
res region er, og vi har valgt i den første udvik-
lingsplan for hovedstadsregionen at fokusere på 
trafikal infrastruktur, uddannelse og miljø.

Trafikal infrastruktur
Effektiv og sammenhængende infrastruktur 
- både veje og kollektiv trafik - giver os mulig-
hed for at bo og arbejde, som vi ønsker. Det 
skal være nemt at skifte mellem de forskellige 
transportformer og vi skal undgå at sidde fast 
i lange bilkøer. Og når vi planlægger fremti-
den, skal vi også huske, at infrastrukturen 
skal tænkes sammen med, hvordan vi indretter 
vores byer, hvor vi ønsker at bo og hvilke virk-
somheder, der placeres hvor. 
Hvad er din vision for trafikken i hovedstads-
regionen? Hvad ser du som de største proble-
mer, og hvordan mener du, at vi kan løse dem? 

Uddannelse og udvikling af arbejdsstyrken
Hovedstadsregionens udvikling er betinget af 
et højt videns- og uddannelsesniveau hos regi-
onens borgere. Vi er langt mere afhængige af 
viden end de øvrige regioner. En af forudsæt-
ningerne for en veluddannet befolkning er, at 

der er kvalitet og tårnhøj faglighed i alle 
uddannelser - lige fra folkeskole over gymna-
sier og erhvervsuddannelser til universiteter
og efteruddannelser.
Vi skal derfor sikre, at den enkelte borger får 
gode muligheder for uddannelse og dermed 
livskvalitet og mulighed for at udfolde sine 
evner. Og derudover er det nødvendigt for 
vores velfærd, at virksomhederne kan få med-
arbejdere med de rette kompetencer. Hvad er 
dine ønsker til uddannelsessystemet?

Miljø
Den globale opvarmning og et bedre miljø er 
vor tids udfordringer. Luftforurening og CO
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udledning, støjproblemer, rent grundvand og 
miljøfarlige affaldsstoffer er alle områder, 
som kræver vores opmærksomhed, fordi de er 
forudsætninger for sundhed og livskvalitet.
Vi har nogle kvaliteter, som vi skal holde fast i 
og videreudvikle. Vores region har en grøn 
profil og et godt nærmiljø med de mange 
grønne områder og den korte afstand til vand 
og strand. På samme tid har vi nogle fremsy-
nede kommuner, erhvervsvirksomheder, og 
universiteter, som aktivt arbejder med miljø 
og energibesparende initiativer.
Hvad ser du som vores største miljøudfordrin-
ger? Hvilket nærmiljø kunne du tænke dig, og 
hvad kan virksomheder og enkeltpersoner 

gøre for at skåne miljøet? 

Vi glæder os til at høre dine 
idéer og forslag!

Alle storbyregioner står over for store udfordringer i disse år. Dem, der 
klarer sig bedst, er byer, der tænker langsigtet og foretager klare valg, 
siger Greg Clark, international ekspert i byudvikling. 

Han nævner London, 
Madrid og Torino som 
eksempler på europæiske 
byer, der har en stærk 
udviklingsstrategi. 
- London har en meget 
stærk plan. Den omfatter 

miljøområdet, hvor reduktion af CO
2
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gen er målet. Ligesom hospitaler og boligsitua-
tionen også er tænkt med – her er visionen en 
større grad af social inklusion ved at sørge for 
boliger, der er til at betale. Og så står London 
stærkt, når det gælder om at få gennemført den 
ønskede udvikling, understreger Greg Clark. 
Også den spanske hovedstad, Madrid, har en 
stærk strategi i kraft af sin internationale 
vision. Byen har valgt en rolle som brobygger 
mellem Latinamerika, Europa og de nye asia-
tiske økonomier. Endelig nævner han den ita-
lienske by, Torino, som har sat fokus på at 
omdanne byen fra en nedslidt industriby til 
en levende by i videnssamfundet.  

Klare valg er afgørende
Og hvad er så en god udviklingsstrategi for en 
storbyregion? Ifølge Greg Clark kræver en god 
og holdbar plan først og fremmest en skarp 
analyse og en god forståelse for, hvad det er 
for nogle styrker og svagheder, den enkelte 
region rummer. Og ikke mindst – at man stil-
ler skarpt på det særkende, de unikke kende-
tegn, som en langsigtet vision for storbyregio-
nen skal bygge på. 
- Det allervigtigste i en strategi er at foretage 
klare valg om, hvad storbyen skal kunne 
levere til sine borgere, sine virksomheder og 
til landet som helhed, understreger Greg 
Clark. Det kræver en meget langsigtet tanke-
gang. Og mange af de større byer i Europa står 
over for de samme tre udfordringer i disse år:  

For det første er det vigtigere end nogensinde 
at tænke hele den omgivende region ind. 
Regionen  og byen påvirker hinanden – befolk-
nings vækst, infrastruktur m.v. hænger sam-

men i et stort geografisk område. Og der sker 
meget dyna miske ændringer, som storbyen 
og den omgivende region må tackle i fælles-
skab, siger Greg Clark. 

For det andet skal storbyen og den omgivende 
region sammen finde ud af, hvordan de vil 
tackle den stigende globalisering af økonomien. 
- Her er det afgørende at overveje, hvad der vil 
være den rigtige satsning på lang sigt. Man 
skal spørge sig selv: ”Which business are we in 
in the long run?” siger byudvikleren.

Den tredje udfordring for mange europæiske 
storbyer er at få de nationale politikere til at 
indse, hvor vigtigt det er for landet som sådan, 
at der bliver investeret i storbyens udvikling. 
- De nationale økonomier er i dag meget mere 
afhængige end tidligere af de regioner, der 
klarer sig bedst. Derfor har storbyregionerne 
brug for, at hele landet er med til at hjælpe 
dem på vej. For hele landet har brug for det 
lokomotiv, som en storby er, siger han. 
Greg Clark nævner også eksempler på euro-
pæiske storbyer, som det ikke er lykkedes for 
at tage udfordringerne op: Milano er et eksem-
pel på en storby, som ikke har fået løst trans-
portproblemerne – det har sat byen tilbage. 
Og selvom Berlin har haft held til at tiltrække 
store investeringer de senere år, har byen 
undervurderet betydningen af at samarbejde 
med den omliggende region (Brandenburg) og 
har derfor ikke fået mest muligt ud af situati-
onen, siger eksperten.

Langtidsholdbare planer 
Greg Clark er tilhænger af, at borgere, erhvervs-
folk og andre interessenter i storbyerne skal 

involveres i formuleringen af en langsigtet 
udviklingsplan. Og han fortæller, at mange stor -
byer verden over har erfaringer med at involvere 
borgere og andre interessenter i plan lægningen 
af fremtiden, bl.a. gennem borgerhøringer, sce-
narier og afstemninger. Det kræver omtanke at 
starte en dialog med inte res senterne, for det er 
vigtigt, hvilke spørgsmål man stiller til borgerne 
og hvordan. Til gengæld vil de grundige planer 
være mere langtidsholdbare: 
- Hvis en plan udelukkende er produceret af 
de politikere, der sidder i de besluttende orga-
ner på det givne tidspunkt, er det alt for nemt 
at ændre den, når andre politikere kommer til 
magten. Involvering kan skabe konsensus 
mellem erhvervslivet, borgerne og de øvrige 
institutioner. Og det kan give planen en lang-
tidsholdbarhed på trods af skift i det politiske 
lederskab, siger han. For det er vigtigt at undgå 
slingrekurs, når der er lagt en strategi for stor-
byens udvikling. Det tager 10-15 år før en stra-
tegisk udviklingsplan kaster resultater af sig. 
 - Lidt provokatorisk kunne man godt spørge – 
hvor mange hovedstæder har vi egentlig brug 
for i Europa? Byer som København, Wien og 
Dublin står over for at skulle genopfinde deres 
rolle, understreger Greg Clark. Han peger på, at 
København skal se sig i sammenhæng med 
andre dele af Nordeuropa – og ikke kun defi-
nere sig i forhold til Øresundsregionen. 
Desuden mener han, at politikerne i folketin-
get skal overveje forholdet mellem storbyre-
gionen og resten af landet: - Det er centralt for 
Danmarks succes internationalt, at Køben-
havn fortsætter med at vokse og have succes. 
Man kan ikke skabe et succesfuldt Danmark 
uden et succesfuldt København, siger han.  

Regionens udviklingsmuligheder
Både internationalt, regionalt og lokalt rummer vi mange muligheder for en fortsat 
vækst og udvikling. Vi er i stand til både at have et dynamisk, højteknologisk erhvervsliv 
og traditionelle håndværks-, service- og produktionsvirksomheder. Vi har et fleksibelt 
arbejdsmarked og høj sikkerhed for den enkelte medarbejder. Vi har skov og strand, Øre-
sundsbro og international lufthavn. Vi tilbyder videreuddannelses- og opkvalificerings-
muligheder for både højt og lavt uddannede. Vi kan tilbyde hyggelige, afslappede by- og 
naturmiljøer og et storbycentrum med tilbud på internationalt niveau. 
Hovedstadsregionen er Danmarks centrum for både viden og vækst, og hovedstadsregio-
nen skal i fremtiden også være en internationalt førende forskningsregion.
Allerede i dag er regionen hjemsted for rigtig mange uddannelses- og forskningsinstitu-
tioner – og vi har to af landets største universiteter beliggende i regionen.

Om Greg Clark
Greg Clark er englænder og arbejder 
som international konsulent inden 
for byudvikling. Han har hjulpet et 
utal af storbyer i hele verden med 
analyser og udviklingsplaner, bl.a. 
Johannesburg, Melbourne, London, 
Rom, Seoul og Krakow. 

Tag nogle klare valg

Vibeke Storm 
Rasmussen (A),
regionsråds-
formand 

Benedikte 
Kiær (C),
formand for 
Underudvalget 
for Regional 
Udvikling
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Forskellighederne 
er en styrke

Det værste, der kan ske, er, 
at det hele bliver en ens-
artet masse, som han ud-
trykker det. - Det er sam-
menstødet mellem livsstil 
og kultur, der giver pul-
sen og inspirationen. Det 

er selvfølgelig meget tydeligt i København, 
men det samme gælder også for de mindre 
byer i regionen, siger Mikkel B. Rasmussen. 
Han mener, hovedstadsregionen har en fanta-
stisk fordel i at have storby, forstæder og land-
liv inden for et relativt lille areal. Det betyder, 
at folk kan flytte sig alt efter livsfase og behov. 
Fx ser han et fast mønster i, at mange unge 
bor i København og lever det intense storbyliv, 
mens de tager en uddannelse og er i starten af 
deres karriere. De bruger byens kulturelle til-
bud og suger til sig af storbyens dynamik. Når 
børnene kommer til, flytter familierne ud til 
forstæderne, fx Lyngby, Vanløse og Bagsværd. 
Her er mere plads og ro – vilkår, mange 
synes, er gode for børn. Men de er 

stadig tæt på storbyens inspiration, udfoldel-
sesmuligheder og internationale stemning. 
Hvis livet kræver mere plads, kan man flytte 
længere væk, fx til Frederikssund, Gilleleje 
eller Bornholm. Mulighederne er der, og det 
gør hovedstadsregionen unik. - Der er en mar-
kant arbejdsdeling mellem by og land. Jo 
tættere  vi kommer på hovedstaden jo flere 
vel uddannede, rige, internationale, rejsende, 
medie forbrugende mennesker finder man. 
Og det er her, der er mange vidensvirksomheder 
– de har brug for storbyens dynamik og den 
centrale placering. På landet er det i højere 
grad håndværk og produktionsvirksomheder, 
der dominerer, siger Mikkel 
B. Rasmussen.

Bevar forskellighederne
Det er en stor udfordring for hovedstadsregio-
nen at bevare forskellighederne, mener Mikkel 
B. Rasmussen. Der skal arbejdes bevidst på, at 
København stadig kan rumme alle slags men-
nesker. Og det kræver boliger, der også er til at 
betale for lærere, sygeplejersker, håndværkere 
m.fl. - Hvis byen kun består af de højtflyvende 
reklamefolk og velbeslåede advokater, så bliver 
den for ensartet og mister sin puls. Der er lavet 
masser af undersøgelser, der viser, at puls kom-
mer af variation og tæthed. Det giver liv. Og liv 
og forskellighed er det en storby har brug for og 
sådan nogle som mig lever af, siger Mikkel B. 
Rasmussen. Han synes, København har gjort 

det godt de sidste 10-15 år. Der er flere 
forskellige butikker, og byde-

lene har fået identitet 

– man tager ikke længere bare til København 
– man kan tage til Nørrebro, Christianshavn 
mv. Det er en udfordring at blive ved med at 
udvikle disse miljøer.
Forskelligheden og det særegne skal også være 
kodeordene i provinsen. - Man skal tænke over, 
hvad det er for en identitet, man har – hvad 
vil man sælge sin by eller kommune på, så 
det tiltrækker folk? Jeg tror, der flytter 200.000 
mennesker til København og omegn de næste 
10 år. Den befolkningstilvækst vil gøre, at der 
bliver mere brug for nicher og områder med 
egen identitet. Der skal være steder, der tiltræk-
ker økologer, steder der tiltrækker sejlere, det 
kan være etniske områder. Jeg synes desværre, 
jeg ser en ensretning, hvor alle vil have en Føtex. 
Men der er også byer, der holder fast i identi-
teten, fx Dragør, siger Mikkel B. Rasmussen. 

Vi er mere forskellige end ens i hovedstadsregionen, men det er et plus. Alle slags mennesker er 
repræsenteret og derfor finder man mange forskellige livsstile, holdninger og forbrugs mønstre. 
Og forskellighederne skal dyrkes over hele regionen fremover, mener Mikkel B. Rasmussen, 
partner i konsulentfirmaet Red Associates.

Vi er mere forskellige end ens i hovedstadsregionen, men det er et plus. Alle slags mennesker er 

Hvad er det vigtigste 

indsatsområde i 
regionen?

Hovedstadsregionen anno:
Hvordan ser det hele ud i 2040? Uddanner vi os som gale? Går vi med iltmasker pga. forurening? 
Og er naturen blevet brolagt? Fremtidsforsker og partner i firmaet Future Navigator, Anne Skare 
Nielsen, giver sit bud på udviklingen frem mod 2040. 

I 2040 kører vi i intelli-
gente biler, arbejder min-
dre og sundhed og miljø 
har høj prioritet. Frem-
tidens København bobler 
af oprør og nye tanker. 
Fremtidsforskning er selv-

følgelig ikke en eksakt videnskab, og der findes 
ingen tidsmaskiner til forskningen. Men Anne 
Skare Nielsen er ikke bange for at give et bil-
lede af hovedstadsregionen år 2040.
Hun forudser, at befolkningen i hovedstadsre-
gionen er en blandet landhandel af mennesker, 
masser, individer, klubber og mystiske konstel-
lationer. Der er oprør mod gamle vaner og tra-
ditioner, og nyt er blevet et fyord. Familiemøn-
strene er lavet om og er en cocktail af alle 
mulige mennesker – muslimer, kristne, ateister 
m.fl. - man har respekt for, at folk er forskellige. 
Folk vil have originalitet, ro og balance. Væk er 
superstressede småbørnsmødre og -fædre på 
vej op ad karrierestigen. - Vi har fire dages 

arbejdsuge og tre dage fri. På arbejdspladsen 
arbejder man i et roligt tempo. Folk har været 
stressede i 2000. Men i 2040 har man erkendt, 
at man må geare ned. Man får det bedste ud af 
folk og ikke det meste ud af folk. Vi kommer 
sent og går tidligt fra arbejde. I 2040 har man 
brug for ritualscener – hjemmet er kun til fri-
tids- og familieliv, i sommerhuset har vi ingen 
teknologi og store dele af Amager har ikke net-
adgang, siger fremtidsforskeren.

Bilfri og levende byer
Anne Skare Nielsens bud på byen i 2040 må 
være en drøm for mange borgere og miljøfolk. 
- I 2040 er bykernerne lukket af. Man bor min-
dre og boligerne er fleksible – filosofien stort er 
godt er erstattet med småt men godt. Man spi-
ser som regel ude, så der er ikke brug for store 
samtalekøkkener. Folk vil have plads til at gå 
tur, rulle på rulleskøjter, lege i parken mm. 
Man vil have noget grønt og levende at være i 
og kigge på – også i byerne. Man kører med 

offentlig transport, cykler og kører i andelsbiler 
i byerne. Den offentlige transport er gratis og 
bilerne parkerer sig selv. På landet kører man 
stadig i biler. Men de er GPS-styrede og miljø-
venlige. På motorvejen kører bilen selv, så man 
kan sidde og sove eller læse avis på vej til Køln.

Det regner, men miljøet har det godt
Miljøet har det godt i Danmark i 2040, men 
vejret bliver anderledes. Det vil regne og blæse 
meget i Danmark. Derfor er mange af de høj-
huse og glasbyggerier, vi ser i dag væk, mener 
Anne Skare Nielsen. – Danmark har satset på 
clean-teknologier og grøn teknologi. Vi har 
været foregangsland – presset af omstændig-
hederne. Vi har udviklet huse, der producerer 
mere energi end de bruger. Og højhuse, der 
renser luften, når det blæser. Naturmæssigt 
har man holdt fast i de grønne områder. Folk 
går meget op i sundhed og miljø, natur og 
omsorg. Det er vigtige værdier, som bliver pri-
oriteret højere end forbrugsgoder.

Uddannelse er ikke så vigtigt
I dag er uddannelse standardsvaret på alt, som 
man ikke kan finde ud af. Det ser man ander-
ledes på i 2040. – Der bliver status i at være 
arbejdsmand og tømrere, revisorer, og teknisk 
uddannede er cool. Man får information og 
uddannelse, der hvor man skal bruge den. Så 
mange uddannelser vil minde om sygeplejer-
skeuddannelsen, hvor teori og praksis i højere 
grad er kombineret, siger Anne Skare Nielsen. 
Hun tror, vi i regionen stadig vil leve af at være 
gode til innovation og kreativitet, og vi vil 
fremstille unikke produkter med højt videns-
niveau, fx bøger, intelligence software, gen-
brugsmobiltelefoner, kunsthåndværk mm. 
Men arbejdspladserne har ændret kultur – 
man gider ikke holde endeløse møder og se 
lange powerpoints. Der er fokus på ældre 
medarbejdere og gammel viden. Sjæl og ånd 
bliver værdsat, og man gør mere ud af overle-
vering. Det er ikke ungt og hypet som i 2007, 
siger fremtidsforskeren.

Hvad er en regional 
udviklingsplan?
Den regionale udviklingsplan er et 
nyt instrument, der blev etableret i 
forbindelse med strukturreformen, 
hvor regionerne fik ansvaret for de 
regionale udviklingsplaner.

Den regionale udviklingsplan skal 
ud fra en samlet vurdering beskrive 
en ønskelig, fremtidig udvikling for 
hele regionen, dens byer, landdistrik-
ter og udkantsområder.

Den regionale udviklingsplan skal 
således udtrykke, hvad regionsrådet 
anser for vigtigt for at fremme region-
ens vækst og bæredygtige udvikling.

Den regionale udviklingsplan skal 
ses i sammenhæng med anden plan-
lægning. Hvor det er relevant, skal 
den også forholde sig til den plan- og 
udviklingsmæssige sammenhæng, 
der strækker sig ud over landets 
grænser. Derudover skal planen re-
degøre for de handlinger regionsrå-
det vil foretage for at realisere deres 
syn på regionens udvikling.

Borgerhøring 
– en vej til dialog 
mellem borgere 
og politikere 
200 borgere får hovedrollen på borger-
dialogmødet, som regionsrådet har 
taget initiativ til, fordi det er vigtigt, 
at regionens borgere er med til at 
forme den regionale udviklings plan. 
På dialogmødet inddeles borgerne i 
mindre grupper, hvor de får mulig-
hed for at formulere deres visioner 
for, hvordan hovedstadsregionen skal 
udvikle sig i fremtiden og give konkrete 
forslag og idéer til at nå målet. Det 
hele samles i ”Borgernes Idékatalog” 
for hovedstadsregionens udvikling.

Dialogmødet indledes med oplæg til 
dagens debat af regionsrådsformand 
Vibeke Storm Rasmussen (A) og for-
mand for Underudvalget for Regional 
Udvikling Benedikte Kiær (C). Ved 
høringens afslutning får alle deltagere 
overrakt første udgave af dagens ar-
bejde. Idékataloget kan efter borger-
dialogmødet 17. november også ses 
på www.regionh.dk/borgerdialog. 

Allerød 

Lyngby-Taarbæk 

Gentofte 
Herlev 

Ishøj Vallensbæk 

Brøndby Høje-Taastrup 

Albertslund 

Glostrup 

Hvidovre 

Dragør 
Tårnby 

Hørsholm 

Rudersdal 

Furesø 

Rødovre 

Ballerup 

Gladsaxe 

Bornholm 

Fredensborg 

Hillerød 

Gribskov 

Egedal 

Frederiksværk- 
Hundested 

Frederikssund 

Helsingør 

Frederiks- 
berg 

København 

Hovedstadsregionen
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 Udbygning af vejnet. København har 
meget trafik, der skal ind til byen, igen-
nem byen, rundt om byen og på tværs af 
regionen. En motorring 5 kunne lette en 
del på trængslen. En anden vigtig priori-
tet, mener FDM, er en havnetunnel, så 
ringen bliver sluttet. 

  ITS - intelligent transportsystem. Udbyg-
ning af vejene tager tid, så indtil da er 
det smart med ITS. Det er GPS-styret 
information, der fortæller om sikkerhed 
på vejen, kan guide bilisterne til mindre 
trafikerede veje mv. Det gør flowet bedre. 
På ring 3 vil det også give mulighed for 
at bruge nødsporet i spidsbelastningsti-
merne. ITS skal desuden tænkes ind i 
alle fremtidige vejprojekter.

 Kollektiv trafik i samspil med biltrafik. 
Man skal erkende, at folk kommer lang-
vejs fra og har lidt tid. Løsningen kan 
være parkeringspladser ved togstationer, 
der har mange togforbindelser. Her 
kan ITS også spille en rolle. Ved Malmø 
har man fx information på vejen, der 
fortæller, hvornår næste tog går og hvor 
man kan parkere.

Handling eller  
trafikkaos
Bilerne holder i lange køer og togene er forsinkede. Vi spilder dagligt tusindvis af arbejdstimer pga. af en trængt infrastruktur. 
Men hvad er løsningen? Flere veje, bompenge til København eller massiv investering i den kollektive trafik? Trafikforsker 
Otto Anker Nielsen fra DTU peger her på udfordringer og muligheder. 

Byerne skal fortættes, hvis vi ikke skal blive kvalt i den individuelle trafik og de miljø-
konsekvenser, den har. En tæt by giver mulighed for at udvikle den kollektive trafik. 

De fleste har prøvet at sidde i en bilkø, tromme 
på rattet og kigge på uret. Lige så mange har 
hørt en venlig stemme i DSBs højttalere for-
tælle om togforsinkelser pga. skinnebrud, ned-
faldne ledninger mv. Otto Anker Nielsen 
mener, at en del af problemerne skyldes for 
dårlig planlægning og for få investeringer i den 
kollektive trafik. - Desværre har der ikke været 
så meget politisk prestige i at vedligeholde 
skinnerne som at klippe den røde snor over til 
en ny bro. DSB får skylden, men faktisk er det 
et politisk spørgsmål. Vejnettet er i et vist 
omfang blevet udbygget, men investeringerne 
har ikke været behovsstyret, men er sket efter 
devisen ”alle skal have noget”. Så når Køben-
havn og omegn har fået, så skulle Jylland også 
have, siger Otto Anker Nielsen. 

Dårlig planlægning 
Han ser desuden mange eksempler på, at 
man i forbindelse med by- og erhvervsud-
vikling ikke har tænkt infrastrukturen med. 
Det betyder, at nye erhvervsområder ligger 
langt fra stationer og banenet, så der heller 
ikke kan bygges nye stationer. Derfor bliver 
løsningen for medarbejderne at tage bilen. 
Det er fx sket i de vestlige dele af Allerød, 
Hørsholm og Hillerød, nord for Farum og 
ser nu også ud til at ske i Nordhavnen.

Andre lande kan
Mange andre storbyer har været mere konse-
kvente i deres investeringer og har både metro, 
letbaner, sporvogne og S-tog, og det giver en 
langt mere effektiv kollektiv trafik, end vi har i 

København. Det gælder en række storbyer i 
Europa. I Singapore har man lavet en samlet 
politik for arealanvendelse, trafik og byudvik-
ling. De har også brugt nogle økonomiske kneb, 
som roadpricing. Provenuet er investeret på 
alle fronter, og det har løst problemerne. Der er 
selvfølgelig forskel på Singapore og hovedstads-
regionen. Men man kan sagtens finde inspira-
tion og kernen i deres løsninger er planlægning 
og investering, siger Otto Anker Nielsen. 

Vi kan sagtens bo flere i København og i de 
øvrige centrale kommuner i hoved stads-
regionen, mener Christian Wichmann Mat-
thiessen, geografi-professor ved Københavns 
Universitet. Han kaster sit blik på de mange 
gamle erhvervsområder, der kan omdannes til 
boligområder. Og der er plads til tættere bebyg-
gelse i de gamle villa- og parcelhuskvarterer. Og 

det er det, der skal satses på, når 
man tænker byudvikling og 

kollektiv trafik under en hat. 
Det vil også give nogle mil-

jømæssige fordele. – Det 
gør det langt nemmere 
at udvikle den kollek-
tive trafik, når folk bor 
tæt. Og når den kol-
lektive trafik er effek-
tiv, bliver den brugt – 

det viser internationale 

erfa ringer. Vi mangler fx en ekstra S-banestræk-
ning på tværs af byen og en ringbane, så man 
tager presset fra centrum og får nogle alternati-
ver, siger Christian Wichmann Matthiessen. 
Men han mener også, det er vigtigt at se ud 
over regionens grænser. Fjerntogsforbindel-
sen er vigtig, og man skal overveje højhastig-
hedstog, så regionen tilknyttes det europæiske 
net – der er fx allerede højhastighedstog i 
Hamborg. Det er vigtigt at medtænke, når vi 
lever i en international verden. 

Øresundsregionen gør det godt
Christian Wichmann Matthiessen mener fx, at 
infrastrukturen er godt planlagt i Ørestaden: 
Det er nemt at komme til og fra pga. broen, 
Øresundstogene, lufthavnen og metroen. - Den 
kollektive trafik var der først og så har man 
bygget efter den. Derfor bruger folk den kollek-
tive trafik. Det er avanceret byplanlægning og 

Amagers lokaltrafik er en succes. I det hele 
taget mener han, at der skal bruges ressourcer 
på at udvikle Øresundsregionen. - Det er et 
stort projekt, hvor de to sider kan etablere sig 
som en samlet enhed. Infrastrukturen virker 
langt hen ad vejen. Men på sigt skal man også 
tænke i en fordeling af kompetenceområder, 
fx inden for sygehusvæsen og uddannelser. 
Der er værditilvækster i at få Øresundsregio-
nen til at fungere optimalt, og det vil være en 
gevinst for hovedstadsregionen, siger Chri-
stian Wichmann Matthiessen.

Christian Wichmann Mat-
thiessen synes, man fort-
sat skal udbygge det eksi-
sterende vejnet – bilerne 
er kommet for at blive, 
som han udtrykker det. 

Løsninger
Otto Anker Nielsen me-
ner, der er flere ting, 
man kan gøre for at 
løse problemerne. Det 
er pri mært et spørgs-
mål om politisk vilje 

og investeringer. Han peger på følgende 
løsningsmuligheder:

 Man bygger i dag meget stationsfjernt 
fra både erhverv og boliger. Så der skal 
arbej des med bedre planlægning af 
bebyggelse og infrastruktur og anlæg-
ges flere stationer.

 I og mellem forstæderne kan man ud-
bygge eksisterende veje, uden at det be-
laster miljøet voldsomt.

 Den kollektive trafik skal udbygges på 
tværs af hovedstaden og regionen, fx en 
letbane langs ring 3 eller en ringforbin-
delse gennem Rødovre (ring 2½). S-togs-

nettet er også hårdt belastet. Lige nu er 
strækningen fra Svanemøllen til Køben-
havn H en flaskehals. En ekstra S-bane-
tunnel i byen ville betyde, at man ville 
kunne køre flere tog, og hele S-togska-
paciteten kunne øges. Derved kan pas-
sagerer også lettere komme ind til byen 
og derved få gavn af metroen.

 Der kan anlægges overhalingsstræknin-
ger, og der er behov for en række min-
dre forbedringer, fx dobbeltspor ved 
Fiskebæk (Farum) og bedre vendespor 
ved en del stationer.

 Metroen kan udbygges med nye etaper, 
fx til Brønshøj/Husum og i Sydhavnen, 
om end det er meget kostbart.

 Endelig kan der overvejes letbaner i 
radiale korridorer uden S-bane, fx Ama-
gerbrogade, Tagensvej og langs Lyngby-
vejen. Dette er mere overkommelige 
investeringer end en metro.

 Bompenge er også en måde at regulere 
trafikken på. Det giver et bedre flow. 
Men det kan give propper uden om 
byen, og det tyder derfor på, at det ikke 
er vejen frem. Man kan også lave GPS-
systemer med trængselsafgifter, der tra-
fikalt virker bedre end bompenge. 

 Roadpricing kan være samfundsøkono-
misk rentabelt, men spørgsmålet er, om 
rettidig omhu og samfundsøkonomisk 
rentable investeringer i veje og kollektiv 
trafik måske løser problemerne bedre?

 Park and ride og cykelparkering virker 
også. Det kræver ikke så store investe-
ringer, kun areal til parkeringspladser, 
men det flytter kun få over i den kol-
lektive trafik. Endelig kan man forbedre 
forhold for cyklister, fx med regionale 
cykelruter, ”grønne bølger for cyklister”, 
cykelruter der undgår lyskryds, osv.

Mere sammenhæng 
– Den kollektive trafik skal hænge bedre 
sammen, så den bliver nemmere at 
bruge, ligegyldigt hvor man skal hen. 
En overordnet planlægning skal sikre, 
at de kollektive transportmidler danner 
et netværk på kryds og tværs af regionen 
- fx mangler der virkelig en ringbane.

Pendler Klavs Kofod

– Det er vigtigt, at man som ældre kan komme  rundt i regionen, også når man ikke kan eller 
vil køre bil længere. Mange ældre medborgere klager over den offentlige transport i de 
tyndt befolkede områder. Busserne kører for sjældent, og det gør det svært at komme rundt. 
Ellers er det vigtigt, at der er ordentlige fortove i byerne, hvis man fx er gangbesværet.

Jørgen Christensen, 
formand for ældrerådet i Frederikssund

Offentlig transport vigtig for de ældre
– Fremkommelige veje og god offentlig transport er vigtig for detailhandlen. Både for 
kundernes mulighed for at komme til butikkerne, men også for at tiltrække arbejdskraft. 
I Nordsjælland er der færre mennesker at trække på, så flere medarbejdere kommer 
langvejs fra. Det dur ikke, at de skal bruge to timer på at komme på arbejde. Den kollektive 
trafik er desværre heller ikke ordentligt udbygget - i Hørsholm er der fx langt til en station. 
Så god trafikplanlægning, synes jeg, er en vigtig prioritet fremover.

Jens Jakobsen, 
formand for handelsstands foreningen i Hørsholm

Vi skal kunne komme frem

Mere sammenhæng 

Hvad kan få flere 

mennesker til at bruge 

den offentlige trafik? Vi skal bo tættere i byerne

FDM: Flere veje og 
intelligent transportsystem
Forenede Danske Motorejere (FDM) mener, der er tre vigtige områder, 
når det gælder infrastruktur i hovedstadsregionen:

intelligent transportsystem
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Administrationsdirektø-
ren i Biogen Idec, Birgitte 
Thygesen, bliver ofte spurgt 
om, hvorfor den ameri-
kanske biotekvirksomhed, 
der fremstiller lægemidler 

til behandling af kræft- og immunsygdomme, 
slog sig ned i Nordsjælland. Det kan og vil hun 
godt svare på.
- Men det er snart syv år siden, beslutningen 
blev truffet, og siden har verden ændret sig. 
Hvis virksomheden skulle beslutte sig i dag, 
måtte vi grundigt undersøge de samme for-
hold og ud fra de aktuelle oplysninger vur-
dere, hvorvidt vi kunne få de medarbejdere, 
vi har behov for, siger Birgitte Thygesen.
Det er gået fint for Biogen Idec med at finde 
de første 200 medarbejdere til pakkeriet og til 
administrationen i Hillerød, hvor der er 
rekrutteret både i og uden for Danmark. Men 

det ventes at gå noget mere trægt med rekrut-
teringen af de næste 200, som skal medvirke i 
produktionen af lægemidler fra 2009 og de 
tilhørende kvalitetsfunktioner. Så trægt, at 
den netop afgåede administrerende direktør 
for Biogen Idec i Hillerød, Paul Coleman, for 
nylig efterlyste politisk handling nu.
- Vi har en god dialog. Nu har vi brug for, at 
politikerne løber med bolden for at sikre, at 
virksomhederne kan tiltrække og ansætte 
medarbejdere fra udlandet, og at der er stærkt 
fokus på integration, uddannelse og opkvalifi-
cering af medarbejdere i Danmark, siger Bir-
gitte Thygesen.

Medicon Valley et trækplaster
Biogen Idec efterspørger her og nu især med-
arbejdere med kompetencer til at gå ind i 
driftsfunktioner og støttefunktioner. Hvis 
virksomheden på længere sigt også vil vælge 

at lægge nogle forsknings- og udviklingsfunk-
tioner i tilknytning til produktionen i Hille-
rød, vil behovet for forskere stige.
- Vi har blandt andet valgt Danmark på grund 
af Medicon Valley. Medicon Valley kan blive 
stærkere som biotekregion og til at tiltrække 
såvel virksomheder som arbejdskraft inden 
for biotekindustri og -forskning.
Men det kræver, ifølge Birgitte Thygesen, at der 
fokuseres meget på uddannelse og forskning 
– lige fra at skærpe interessen hos de helt unge for 
de naturvidenskabelige uddannelser og til at 
styrke muligheden for, at de færdiguddannede 
på universiteterne fortsætter med at tage en ph.d.
- Der er behov for, at flere søger til de naturvi-
denskabelige  uddannelser, og vi kan godt 
regne ud, at der ikke bare nu, men også frem-
over kan opstå problemer med at rekruttere 
veluddannet arbejdskraft. Det er nødvendigt 

for at tiltrække og fastholde både danske og 
udenlandske virksomheder i Danmark, at 
man sikrer, at der er kvalificerede og kompe-
tente medarbejdere i regionen, og at vi kan 
tiltrække medarbejdere udefra, pointerer Bir-
gitte Thygesen.

Infrastrukturen spiller også en rolle
En af årsagerne til, at Biogen Idec valgte at slå 
sig ned i regionen var, at infrastrukturen er i 
top – Biogen Idec oplever ingen problemer med 
at få leverancer til og fra pakkeriet og bygge-
riet og regner heller ikke med at få det, når 
produktionsvirksomheden starter om et par år.
- Men set fra et medarbejdersynspunkt er det 
selvfølgelig vigtigt, at der er et effektivt offent-
ligt transportsystem og gode motorveje til og 
fra Hillerød, slutter Birgitte Thygesen.

År 2020: Behov 
for uddannede 
mennesker, der 
kan lede sig selv

Lars Olsen synes, at tanke-
gangen om ansvar for egen 
læring lyder smukt, men 
den egner sig ikke til den 
gruppe, som lige nu ikke 
får en uddannelse. Det 
gælder  både en stor gruppe 

med anden etnisk baggrund, men også mange 
danske børn. - Den moderne skolekultur er indi-
vidualiseret og lægger ansvaret over på eleverne 

og dermed også forældrene. Det er et skolesy-
stem for den øvre middelklasse, siger Lars Olsen. 
Han mener, man skal sætte ind på to områder: 
- I folkeskolen er man nødt til at arbejde med lek-
tiecafeer og/eller heldagsskole. Skoleformerne 
skal kompensere for den ulighed, der er mellem 
forældre, så alle elever får støtte. Det vil forberede 
flere unge bedre til at videreuddanne sig.
- De erhvervsfaglige uddannelser indeholder i 
dag for mange valg og moduler – de er også 

individualiseret. Uddannelserne skal forenk-
les, og eleverne skal gå i stamklasser, hvor de 
opbygger sociale relationer. 

Lær af de gode eksempler
Lars Olsen mener, at regionen kan være med til 
at skabe fora, hvor man diskuterer erfaringer 
og forsøg med uddannelse af svage unge. Der 
har fx været et succesfuldt projekt på fem 
produk tionsskoler, hvor 80 % af eleverne har 

gennemført trods massive faglige og sociale 
problemer. – Uddannelsen er bygget på hånd-
værkerkultur med pligt, ret og klare rammer. 
Der er et fællesskab, og eleverne går sammen 
med en voksen håndværker. Uddannelsen byg-
ger på kulturen fra arbejdermiljøet. Og det vir-
ker åbenbart bedre ift. de svage unge. Her skal 
de ikke sidde og lave deres egen personlige 
uddannelsesplan, og det skal man anerkende 
virker bedre for mange, siger Lars Olsen. 

Niels Bøttger-Rasmussen, forsker på Institut-
tet for Fremtidsforskning, mener, at en stærk 
faglig uddannelse ikke er nok i fremtiden . Der 
bliver større og større behov for mennesker 
med stærke sociale kompetencer, der kan lede 
sig selv, kan samarbejde og indgå i team. Evnen 
til at arbejde dialogpræget bliver lige ledes vig-
tigt – hvad er det kunderne vil have, hvordan 
tænker de internationale samarbejds partnere 
mm. Han forudser massive problemer med at 
få tilstrækkelig uddannet arbejdskraft, hvis vi 
ikke satser massivt på uddannelse til alle og 
skaber et miljø, der også tiltrækker udenland-
ske vidensarbejdere. 

En skarp profil
Uddannelsesinstitutioner i hovedstadsregio-
nen skal specialisere sig på udvalgte områder. 
Det er ikke nok at være jævnt god til det hele i 
fremtiden – man skal have en skarp profil.  Niels 
Bøttger-Rasmussen mener, der skal satses på:

 Innovation – medarbejdere i alle brancher 
skal lære at tænke innovativt og kreativt – de 
skal se muligheder og tænke nyt.

 Kombination af uddannelse og erhverv – der 
skal skabes et bedre samarbejde mellem 
uddannelser og erhverv. Det kan både give 
erhvervet input og forberede de studerende 
på det fremtidige erhvervsliv, fx i form af 
forretningsforståelse.

 Sociale kompetencer – der bliver stor efter-
spørgsel på folk, der kan arbejde i team, 
har forståelse for kunder/brugere og som 
har kulturel forståelse – derfor skal disse 
kompetencer trænes på uddannelserne.

 Mange kombinationsmuligheder mellem 

uddannelserne. I fremtiden vil mange 
forskellige fagligheder mødes. Derfor skal 
det være nemt at kombinere på tværs af 
uddannelsesinstitutioner.

 Oplevelsesøkonomi – der skal skabes vilkår 
for udvikling af oplevelsesøkonomi, fx com-
puterspil. Det kan bl.a. gøres ved at styrke 
uddannelser inden for dette område.

 Internationalt udsyn – Uddannelsesinsti-
tutionerne skal satse på internationalt 
samarbejde, og det skal gøres attraktivt at 
læse i udlandet.

Eva Hofman-Bang er ikke i 
tvivl – Danmark skal satse 
på uddannelse, uddan-
nelse, uddannelse. I en 
tid, hvor ufaglærte job 
forsvinder til lande med 
billigere arbejdskraft, og 

hvor robotter kan overtage mange funktioner, 
bliver uddannelse Danmarks mulighed for at 
klare sig. - Hvis vi skal klare os på sigt, er det 
helt centralt, at stort set alle får en uddan-
nelse. Derfor skal der bruges ressourcer på at 
nå målet om, at 95 % af en ungdomsårgang 
får en uddannelse. Og regionen skal spille en 
aktiv rolle som inspirator og koordinator, siger 
Eva Hofman-Bang. 

Faglighed og styrkelse af selvværd
I sin stilling som direktør for erhvervsskolen, 
CPH West, har Eva Hofman-Bang udfordrin-
gerne inde på livet. Hun møder mange unge, 
der har alt for dårlige faglige kompetencer i 
læsning, skrivning og matematik og som kæm-
per med en masse sociale problemer. Og det er 
ofte disse unge, der falder ud af systemet og 
ikke får en uddannelse. – Det er meget uhel-
digt både for de unge selv og for samfundet. I 

fremtiden vil folk uden en uddannelse leve i 
kanten af samfundet. Så uddannelse betyder 
ikke alene noget for vores velfærd og konkur-
renceevne. Det har også stor betydning for 
sammenhængskraften i vores samfund, siger 
Eva Hofman-Bang. Hun mener, løsningen er 
kompleks. Overordnet er en løbende kvalitets-
udvikling en selvfølge. Men hun ser også 
opstramningen på folkeskoleområdet som 
vigtig, da mange unge synes, det er for svært 
fagligt, når de starter på en ungdomsuddan-
nelse. Derudover skal bl.a. erhvervsuddannel-
ser gøres mere enkle i strukturen. Der er alt 
for mange valg, og det er kun unge med et 
godt selvværd, der kan træffe så mange valg. 
Sidst men ikke mindst mener hun, at der skal 
arbejdes konsekvent med de unges sociale 
kompetencer og selvværd. Hun møder flere, 
der har haft en rodløs opvækst og som har et 
meget lille selvværd. Det betyder, at de ikke 
kan sætte sig mål og hurtigt mister tråden, 
hvis de møder modstand.

Vinderkultur og kvalitetsudvikling
På CPH West er strategien til at fastholde de 
svage unge og tiltrække stærke unge, at skabe 
en vinderkultur. Sport bliver brugt til at skabe 

sammenhold og lære de unge at kæmpe. – Det, 
der sker på boldbanen, er lige til at overføre til 
klasselokalet. Det handler om træning, sam-
arbejde, kæmpe videre, når man taber, og 
glæde sig, når man vinder. Vi ønsker at skabe 
et miljø med stærke rollemodeller, der opsu-
ger de svage elever. Hvor det er i orden at have 
ambitioner. Særligt erhvervsskolerne skal hele 
tiden arbejde på også at tiltrække stærke unge, 
så vi ikke blandt de unge opfattes som et 
andenrangs sted. Derfor deltager vi også i 
nationale og internationale konkurrencer, 
siger Eva Hofman-Bang.  
   Derudover arbejder CPH West konsekvent 
med kvalitetsudvikling. De benchmarker og 
forholder sig til resultaterne – der skal med 
andre ord findes løsninger. Og løsningerne 
findes ofte i dialog med de unge. - Vi skal tage 
de unge alvorligt. Det gør vi både ved at stille 
krav og vise, at vi har ambitioner på deres 
vegne. Men også ved at inddrage dem i løsnin-
gerne på de udfordringer, de står overfor. En 
gruppe, som skal have særlig opmærksomhed, 
er de tosprogede elever. De har ofte ekstra pro-
blemer pga. dårlige danskkundskaber. Derfor 
indarbejder CPH West sprogundervisning i 
alle fag, siger Eva Hofman-Bang. 

Uddannelse 
og udvikling af 
arbejdsstyrken 

 Knap hver femte forlader folke-
skolen uden tilstrækkelige læse-
forudsætninger til at gennemføre 
en uddannelse.

 95 % af regionens unge starter på 
en ungdomsuddannelse, men kun 
knap 80 % gennemfører. 

 Befolkningen i Region Hoved-
staden er generelt set bedre 
uddannet end i resten af landet, 
eksempelvis har godt 30 % af 
befolkningen i Region Hovedsta-
den en videregående uddannelse 
mod ca. 20 % på landsplan.

 To af landets største universiteter 
ligger i regionen, og over halvde-
len af landets studerende på 
lange videregående uddannelser 
læser på en uddannelsesinstitu-
tion i regionen.

Uddannelsessystemet taber de svage unge

Nogle af de forhold, som for syv år siden med-
virkede til, at biotekvirksomheden Biogen Idec 
valgte at placere en kommende  produktions-
enhed i hovedstadsregionen, har ændret sig. 

Unges liv er andet 
end uddannelse
– Unge skal ha’ mulighed for at leve et 
helt liv. Man skal sammentænke deres 
boligsituation, økonomi og sociale liv 
med deres uddannelse. Nogle unge 
mistrives, og der er en stigning i selv-
mordsforsøg og psykiske lidelser. 
Blandt de yngre er der ca 10 %, der 
føler sig marginaliserede. De føler sig 
presset fra mange sider, og dem er jeg 
bekymret for. Så hvis vi mener, at alle 
skal have en uddannelse, skal vi sørge 
for personlig sparring og vejledning 
på uddannelsesinstitutionerne. Og der 
skal være sociale tilbud og ordentlige 
og tidssvarende boliger.

Line Berner, næstformand i 
Dansk Ungdoms Fællesråd

Hovedstadsregionen knækker på midten, hvis flere unge ikke får en uddannelse. Der skal gøres noget ved strukturen og 
kulturen  i uddannelsessystemet, som lige nu er indrettet på middelklassens betingelser. Målsætningen med 95 % uddannede 
på en årgang er vigtig, men der skal andet end uddannelsesvejledning til, mener Lars Olsen, forfatter og samfundsdebattør.

Om Biogen Idec
Biogen Idec er blandt de største biotekvirksomheder og har produkter på markedet inden 
for neurologi, immunologi og kræft. Driftsaktiviteterne i Hillerød omfatter en pakkeri-
funktion, der står for planlægning, logistik og distribution af Biogen Idecs lægemidler  
til patienter i mere end 90 forskellige lande. Biogen Idec ansætter gerne medarbejdere fra 
udlandet – der er 15 nationaliteter ansat på nuværende tidspunkt – og virksomheden 
ønsker at være en multikulturel arbejdsplads. 

Frygter mangel 
på veluddannede  
medarbejdere

Uddannelse er nøglen i en globaliseret verden
De unge skal have en uddannelse, lyder mantraet. Men hvad er der egentlig galt med et ufaglært arbejde, og hvad med alle 
de unge, der er skoletrætte og gang på gang ryger ud af skolesystemet? Eva Hofman-Bang, direktør på erhvervsskolen 
CPH West, giver sit bud på nogle af svarene. 

Skal der andet end uddannelse til at hjælpe de svage unge?

Beskæftigelse
Kun 30.000 ledige i hovedstadsregionen, svarende til 3,7 % ledige, heraf;

 6,9 % ledige ufaglærte i regionen.
 4,3 % ledige akademikere i regionen.
 1,7 % ledige i byggefagene i regionen.

Kun 30.000 ledige i hovedstadsregionen, svarende til 3,7 % ledige, heraf;

Hvad skal der til for at 

sikre erhvervslivets behov 

for den rette arbejdskraft?
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Grønne ringe om København

Naturens løsning 
ind i industrien

Ligesom der etableres ringveje om København, bør der etableres grønne ringe. Friluftsrådet 
ønsker sig en rekreativ infrastruktur, så vi alle kan nyde naturen – også i fremtiden. 

Ikke kun landbrugsafgrøder skal bruges til at producere brændstof til vores biler. Også affalds-
produkterne fra landbruget kan om få år anvendes, foruden til en masse andre miljø mæssigt 
bæredygtige produktioner, mener koncerndirektør Per Falholt, Novozymes.

Borgerne i hovedstadsregi-
onen skal ikke se frem til, 
at der gror råvarer til ben-
zin frem for fødevarer på 
markerne. Godt nok kan 
det lade sig gøre at udvinde 
enzymer af landbrugsvarer 

til fremstilling af bioethanol – det sker i USA i 
dag. Men Novozymes, som har forsket grundigt 
i udviklingen af enzymer til fremstilling af bio-
ethanol, mener ikke, at det er hensigtsmæssigt 
at målrette landbrugsproduktionen til at produ-

cere biobrændstof, hverken i regionen eller 
resten af landet. - På lang sigt er det nok ikke det 
smarteste at bruge fødevarer til at lave brænd-
stof med. I USA anvender man majs og hvede til 
at fremstille brændstof til biler, men det er ikke 
rentabelt i Danmark. Vi har et relativt koldt 
klima, og udbyttet pr. areal ved at dyrke majs og 
hvede er ikke så stort som i USA, fortæller Novo-
zymes koncerndirektør, Per Falholt og fortsæt-
ter: - Men det kan godt være, at vi om få år kan 
bruge planteaffald såsom overskudshalm, træ-
flis, savsmuld og husholdningsaffald til at frem-

stille benzin med bæredygtige egenskaber. Der-
med kan produkterne fra landbruget anvendes 
til både fødevarer og brændstof. Per Falholt er 
klar over, at nogle mener, at overskudshalmen 
hellere skal brændes af i kraftværker, hvor det 
kan levere el og varme. - Jeg tror, at det er bedre 
for såvel regionen som landet som helhed, at vi 
får vores el fra norske og svenske vandkraftvær-
ker, og bruger vores biomasse til andre ting, som 
vi har brug for. Det kan være ethanol, men det 
kan også være andre produkter, som man i dag 
laver ved hjælp af olie.

At lave produkter på en miljømæssig bære-
dygtig måde er kernen i Novozymes, som pro-
ducerer enzymer ved hjælp af landbrugsvarer. 
Uden enzymer var der intet liv på jorden. Alt 
levende – planter, dyr og mennesker – ville 
ikke kunne fungere, hvis ikke der fandtes 
enzymer. Men enzymerne er også i industrien, 
hvor de erstatter mange kemiske processer og 
dermed er en stor gevinst for miljøet. - Prak-
tisk taget alle anvender i dag vores produkter, 
siger Per Falholt.

Stefan Anderberg vurde-
rer, at det største problem 
for miljøet er trafikken. – 
Trafikken er i voldsom 
vækst, og der bør tænkes i 
regulering af biltrafikken 
og udvikling af den kollek-

tive trafik. Men det kræver handling. Og et pro-
blem for hovedstadsregionen er, at politikere, 
erhvervsliv og myndigheder snakker om Køben-
havn som en miljøhovedstad, der skal være ver-
densførende. Men de tager ikke konsekvensen 
fuldt ud og handler, siger han. Han har dog svært 

ved at forestille sig, at der ikke på et eller andet 
tidspunkt bliver indført bompenge, bilfri zoner, 
særlige veje for erhvervstransport mm. Man kan 
bare se på Stockholm og London, der allerede 
har valgt nogle af disse løsninger. 

Masser af potentialer
I følge Stefan Anderberg har hovedstadsregio-
nen et væld af muligheder for at styrke miljø og 
bæredygtig vækst. Men alle mulighederne 
betyder paradoksalt nok, at man satser mindre 
bevidst, fx inden for miljø, end i udkantsområ-
derne. Bl.a. Lolland har en mere målrettet stra-
tegi for miljø og bæredygtig energi. – Hvorfor 
har Ørestaden og havnefronten i København fx 
ikke langt mere miljørigtigt byggeri? I Malmø 
er man betydeligt mere ambitiøs, når det gæl-
der miljø og CO

2
-reducerende tiltag. Västra 

hamnen bydel er et godt eksempel, hvor man 
bruger vedvarende energi. Ambitionen er, at 
bydelen skal være selvforsynende med energi. 
Det er den slags projekter Region Hovedstaden 
bør satse på, mener Stefan Anderberg. Blandt 
potentialerne peger han på udvikling af ny 
bæredygtig teknik, vedvarende energi og miljø-
rigtigt byggeri. Det mener han også hænger godt 
sammen med en fortsat økonomisk udvikling. 

Samarbejde på tværs af sektorer
En vej til at styrke miljøet er ligeledes en mere 
klar satsning på samarbejder mellem forskel-
lige aktører - virksomheder, kommuner og 
forskningsinstitutioner. – Det er oplagt, at 

regionen sætter rammerne for tværsektorielt 
samarbejde. Region Hovedstaden har alle 
muligheder. Men en undersøgelse, jeg har 
gennemført, viser, at det oftere er de mindre 
regioner og yderkommunerne, der er gode til 
at få tværsektorielle og industrielle samarbej-
der i gang. I større byer er der dårligere kon-
takt mellem vigtige aktører. Man kender ikke 
hinanden så godt, og arbejder derfor ikke så 
meget sammen. Så det er en stor udfordring at 
skabe netværk, og her kan Region Hovedsta-
den faktisk lære af andre regioner og kommu-
ner, siger Stefan Anderberg. 

Bevar de åbne områder
Han mener desuden, at arbejdet med miljø og 
bæredygtig vækst også indbefatter en strategi, 
der beskytter de åbne områder og landskaber. 
- Man skal sørge for at bevare de naturressour-
cer og samlede værdier, man har. Det er en stor 
udfordring med de mange kommuner, der har 
fået en del af miljøansvaret. 

Danmark kan blive bedre
Danmark placerer sig alt i alt udmærket inden 
for miljø i sammenligning med andre lande. - 
Men på storbystrategi er London den by, der 
for tiden er mest aktiv. Fx med bompenge, kli-
mapolitik og ganske ambitiøse planer for 
begrænsning af CO

2
-udslip. Så de ansvarlige 

skal blot sætte handling bag ordene, så regio-
nen kommer med i den internationale miljø-
superliga, siger Stefan Anderberg. 

Sæt handling 
bag ordene
Hovedstadsregionen vil gerne være førende inden for miljø og bæredygtig vækst. Men der er 
flere ord end handling blandt de ansvarlige, mener Stefan Anderberg, professor i geografi.

Turister vil have 
åbent land, rent 
miljø og cykelstier
– En af de helt store turistattraktioner 
i Nordsjælland er naturen. Derfor skal 
det sikres, at der ikke bliver givet til-
ladelse til uhensigtsmæssige byggerier 
i det åbne land, så området bevarer sit 
forholdsvis uberørte præg. Miljøet 
skal i det hele taget prioriteres, da 
frisk luft, rent vand og sundt miljø 
bliver vigtigere og vigtigere for både 
borgere og turister. Infrastrukturen 
skal selvfølgelig fungere, men i frem-
tiden bør der satses på flere cykelstier. 
Set fra turisterhvervet er cykling mere 
populært end nogensinde. Men der 
mangler cykelstier langt de fleste 
steder i hele regionen. Cykelturisme 
kunne blive et af fremtidens helt store 
hit i Region Hovedstaden. 

Tommy Seier, turistchef, 
Gribskov Kommune

Fingerplanen
Fingerbystrukturen – Fingerplanen 
– har i de sidste 60 år ligget til grund 
for storbyområdets udvikling. Finger-
planen tænker byudviklingen sam-
men med trafiksystemet, så der opnås 
en by med kvalitet og et miljømæssigt 
effektivt transportmønster. De grønne 
kiler mellem fingrene sikrer klare 
grænser mellem by og land og gør 
samtidigt rekreative og grønne områ-
der tilgængelige for byens borgere.

Kort fra Fingerplan 2007, 
Miljøministeriet

Hvordan bevarer vi 

de grønne og åbne 

områder  i regionen?

Ikke flere veje
– Vi skal satse på nærhedsprincippet, 
hvor boliger og arbejdspladser ligger 
tæt på hinanden. Så kan vi cykle på 
arbejde, og det giver både et bedre 
miljø og er sundt for den enkelte. Infra-
strukturkommissionen lægger op til 
flere veje, men det er en dårlig idé. I 
stedet skal der satses på gode cykel-
stier, ordentlige parkeringsforhold til 
cykler ved offentlig transport og gratis 
busser og tog.

Claus Steffen Hansen, 
formand for 

Dansk Cyklistforbund

Grønne ringe, som forbinder de grønne fingre. 
Sådan forestiller Friluftsrådet sig, at et luft-
foto over København kunne se ud. Vestvolden 
kan allerede ses som et grønt bånd, men der 
skal flere til. 
- Efterhånden som byen udvikler sig, bør man 
også overveje nogle ringe længere væk. Jeg 
kunne godt forestille mig Vestskoven forbun-
det helt ud til Køge Bugt Strandpark og videre 
op over Værløse flyveplads. Vi ønsker os en 
rekreativ infrastruktur, der planlægges på 
samme måde som den trafikale infrastruktur, 
siger Friluftsrådets direktør Jan Eriksen. 

Grønne områder skal planlægges
Jan Eriksen ser meget gerne, at den regionale 
udviklingsplan vil prioritere de grønne områ-

der. Han påpeger, at mange af byerne i regio-
nen – ikke mindst København – har flotte 
grønne områder, som bør bevares. 
Vi har desværre de seneste 10-15 år set, at 
grønne områder nogle gange opfattes som en 
mulighed for at udvide bebyggelsen. Vi ser 
gerne en sikring af det, vi har. Dernæst er det 
vigtigt at tænke grønne områder ind fra star-
ten i nye byudviklinger, ligesom der bør tæn-
kes over at indføre passager i form af stisyste-
mer ved store trafikanlæg, så de ikke kommer 
til at barrikadere adgangen til grønne områ-
der. Det er især vigtigt for børn, ældre og 
gangbesværede. Det ligger os på sinde, at 
afstanden til grønne områder for borgerne 
ikke bliver for stor, siger Jan Eriksen. 

Grønt gør godt
Fordelene ved de grønne områder er oplagte 
for såvel borgerne som kommunerne, påpeger 
Friluftsrådets direktør. 
- De grønne områder er en forudsætning for 
borgernes sundhed og livskvalitet, og enhver 
økonomisk analyse af grønne områders betyd-
ning viser, at når de rekreative områder øges, 
så stiger boligpriserne og dermed også kom-
munernes skatteindtægter. 
Friluftsrådet ønsker sig tillige en nationalpark i 
hovedstadsregionen. Det kunne være i ”Konger-
nes Nordsjælland”, og så er der et sidste ønske. 
- Det er vigtigt at opretholde klare skillelinjer 
mellem land og by, så byen ikke bare langsomt 
gør indhug i de åbne arealer, slutter Jan Eriksen. 

Det indre storbyområde 
(håndfladen)
Det ydre storbyområde 
(byfingrene)
Grønne kiler (indre kiler
og kystkiler)
Grønne kiler (ydre kiler)

Fingerplanen

Hvordan skaber vi 

et miljø, der styrker 

borgernes sundhed?
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Region Hovedstadens administration
Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød
Telefon: 48 20 55 01
www.regionh.dk/regionaludvikling

Den regionale udviklingsplan: 
Sådan vil processen være
NOVEMBER 

DECEMBER 

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

APRIL-MAJ

APRIL-JUNI

JUNI

AUGUST

2007
Den 17. november afholder regionsrådet dialogmøde, hvortil der inviteres 

et repræsentativt udsnit af regionens borgere. 

Den 30. november holder Region Hovedstaden en konference om regionens 

infrastruktur.

Politiske drøftelser af borgernes idé katalog fra dialogmødet.

2008
Politiske drøftelser af udkast til udviklingsplan.

Udkast til udviklingsplan drøftes med regionens kommuner.

Regionsrådet behandler forslag til udviklingsplan med henblik på udsen-

delse til offentlig debat og høring.

Der arrangeres en række offentlige debatmøder for regionens borgere, inte-

resseorganisationer og aktører.

Offentlig høring og debat. 

Politisk behandling af den endelige udgave af udviklingsplanen.

 
Arbejdet med handlingsplan igangsættes.

Denne debatavis er udgivet af Region 
Hovedstaden som oplæg og inspiration 
til debatten om, hvordan en plan for regi-
onens udvikling kan se ud. 
Redaktion: Region Hovedstaden. Ansvars-
havende: Stabsdirektør Joost Nielsen. 

Artikler udarbejdet af journalisterne: 
Anne Tortzen: Interview med Greg Clark.
Benthe Vestergaard: Interview med Jør-
gen Christensen, Birgitte Thygesen, Per  
Falholt og Jan Eriksen. 
Tine Mark Jensen: Øvrige artikler. 

Fra skrivebord 
til virkelighed 
Erhvervsstrategien for hovedstadsregionen nærmer sig sin 
ét års fødselsdag, og flere af initiativerne er godt på vej til at 
blive realiseret. Men udfordringerne er ikke blevet mindre 
undervejs. Det trafikale pres er stigende, og der mangler 
veluddannet arbejdskraft.

- Der skal tænkes langt, og 
vi skal have nogle redska-
ber, som gør, at vi løbende 
kan følge med og justere 
på såvel infrastrukturen 
som indsatsen på arbejds-
markedet. Det er ikke nok 
med statusrapporter i ny 
og næ, hvor problemerne 
kan vokse sig større uden, 
at vi i tide ser det.  

Formanden for Vækstforum Jørgen Christen-
sen (V) hviler ikke på laurbærrene, selvom 
Vækstforum allerede for snart et år siden 
fremlagde en erhvervsstrategi med 33 kon-
krete initiativer og med ca. én milliard kroner 
i ryggen at gøre godt med de næste seks år. 
- Vi ser et stigende trafikalt pres i København og 
omegn. Det har afgørende betydning for virk-
somhederne, at de hurtigt kan få og komme af 
med leverancer, og medarbejderne skal kunne 
komme hurtigt til og fra arbejde. Vi har brug 
for en smidig og velfungerende infrastruktur, 
hvis trafikken ikke skal sande til, som vi ser det 
i andre storbyer, påpeger Jørgen Christensen. 
Jørgen Christensen ser nødigt restriktioner i 
form af bompenge eller spærretid. Han mener, 
at der skal tænkes langsigtet nu i form af en 
udbygning af bl.a. vejnettet. 
- Der er allerede taget et godt initiativ med 
ring 3, men der er også brug for en ring 5 og en 
havnetunnel. Trafikmønsteret har ændret sig. 
I gamle dage skulle folk fra periferien og ind 
til byen på arbejde. I dag er det ikke ualmin-
deligt, at man skal på tværs af den udmær-
kede fingerplan. 

Veje til en metropol
Men infrastrukturen skal ikke bare hænge sam-
men i regionen, den skal også hænge sammen 
mellem regionerne. København skal, ifølge 
erhvervsstrategien, være Nordeuropas metropol, 
som tiltrækker både udenlandske virksomhe-
der, internationale kongresser og store events. 
- Derfor skal vi også tænke stort. Vi skal have 
gode trafikforbindelser til Region Sjælland og 
til Skåne, til Hamborg og Berlin. Som regions-

politikere skal vi både arbejde for en bro til 
Femern og mellem Helsingør og Helsingborg, 
mener Jørgen Christensen.
Der er imidlertid kamp om midlerne til at 
udbygge infrastrukturen både lokalt, regio-
nalt og landsdækkende. 

Flere i arbejde
Mobilitet er også kodeordet, når det gælder 
arbejdsmarkedet. Jørgen Christensen er bekym-
ret over de vanskeligheder, som bl.a. den ameri-
kanske biotekvirksomhed Biogen Idec har med 
at skaffe veluddannet arbejdskraft.
- Regionen er meget fokuseret på beskæftigel-
sessituationen, som byder på nogle paradokser. 
Fem procent af akademikerne er arbejdsløse – 
det er en opsigtsvækkende høj arbejdsløshed. 
Vi skal finde ud af hvorfor og have iværksat 
omskoling og videreuddannelse. Her spiller 
jobcentrene en afgørende rolle. Hvis alle 
jobcentrene i regionen var lige så gode til at få 
folk i arbejde, som det bedste center vi har, så 
ville der være 24.000 flere i arbejde, pointerer 
Jørgen Christensen.
Derfor er et af de 33 initiativer i erhvervs-
strategien at få lavet et kompetenceregnskab 
for hele Øresundsregionen. Regionens udbud 
af kompetencer hos arbejdsstyrken skal kort-
lægges, det samme skal virksomhedernes 
efterspørgsel, hvorefter udbuddet af uddan-
nelser skal justeres. 
Et andet initiativ, som er godt på vej, er et 
regionalt center for udenlandsk arbejdskraft. 
Centret skal give hurtig og effektiv service og 
information om lovgivning og praktiske for-
hold vedrørende udenlandske medarbejderes 
ophold i Danmark. Den service er i dag spredt 
over en række instanser. 
- Nogle projekter er mere highlightede end 
andre, selvom vores 33 initiativer er ligestil-
lede. En god infrastruktur og en veluddannet 
arbejdsstyrke er en forudsætning for flere af 
de øvrige initiativer – det gælder både tiltræk-
ning af virksomheder, turister, kongresser og 
events, lyder det fra Vækstforums formand. 

Region Hovedstadens Vækstforum har 
besluttet, at den regionale erhvervs ud-
viklingsindsats skal bæres af i alt seks 
fundamentale principper, der understøtter 
sammenhængskraften i den regionale ind-
sats og bidrager til øget vækst og beskæf-
tigelse. De seks bærende principper er:

1. Vi tænker internationalt
Vi ønsker at styrke vores tilstedeværelse 
ude i verden, men også verdens tilstede-
værelse hos os. Det drejer sig bl.a. om 
udenlandske investeringer, virksomheder, 
konferencer, patenter, talenter og turister.

2. Vi vil udvikle eksisterende 
og spirende  styrkepositioner
Går det godt for vores styrkeerhverv, bre-
der det sig automatisk som ringe i vandet 
til mange andre mere eller mindre beslæg-
tede dele af erhvervslivet.

3. Vi styrker samarbejdet hen over 
Øresund  og mellem regionerne
Intra- og interregionalt samarbejde gør os 
stærke på det globale marked. Vi ser kom-
munerne, Region Skåne og Region Sjæl-
land som væsentlige samarbejdspartnere.

4. Vi ser viden som vores 
væsentligste  vækstkilde
Vi skal konkurrere på vores viden og 
særlige  værdier og udvikle menneske lige 
ressourcer på alle niveauer i regionen. Vi 
prioriterer ganske enkelt ind satsen for at 

udvikle og anvende viden kreativt og 
effektivt på alle niveauer.

5. Vi ønsker markante initiativer
Vækstforum ønsker at fokusere og samle 
indsatsen for at sikre størst mulig gen-
nemslagskraft.

6. Vi skaber den fælles vej
For at sikre en sammenhæng i de regio-
nale initiativer er det vigtigt, at de for-
skellige strategier ikke stritter i hver sin 
retning. Den regionale erhvervsudvik-
lingsstrategi skal skabe sammenhæng til 
og indgå i den regionale udviklingsplan.

Syv indsatsområder
Vækstforum har opstillet syv indsats-
områder på baggrund af analyser af, hvor 
det er vigtigt at sætte ind for at sikre den 
fortsatte vækst og udvikling. De 33 kon-
krete initiativer under erhvervsstrategien 
falder under de syv indsatsområder:

1. Stærke og perspektivrige 
kompetenceklynger 

2. Nye virksomheder – ny viden
3. Metropolregionens udvikling
4. Forskning og innovation
5. Øge og udvikle arbejdsstyrken på 
 alle niveauer
6. Markedsføring, events, kultur 
 og værdier
7. Øresund og det internationale udsyn.

Seks bærende principper for den regionale 
erhvervs udviklingsstrategi

Artikler udarbejdet af journalisterne: 

Skal der bygges flere 
veje i regionen?

Jørgen Christen-
sen (V), formand 
for Vækstforum


