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» Byen vokser med 100.000 
indbyggere frem til 2025

» Trafikken vokser med 30% 
frem mod 2030

» Den økonomiske vækst er 
højere i f.eks. Stockholm og 
Hamborg

» En lav innovationsrate 
sammenlignet med andre 
hovedstæder

Den strategiske (plan)udfordring
Faktisk befolkningsudvikling 2000 - 2011 

og prognoser for 2012 - 2025
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» CO2-neutral inden 2025, parallelt hermed en kommunal økonomisk 2025 plan
» Massive investeringer i byens udvikling
» Teknologiudvikling
» Fokus på vækst og beskæftigelse
» Facilitere private investeringer
» Skabe flere arbejdspladser
» Sikre bedre livskvalitet
» Tiltrække højtuddannet arbejdskraft
» Regionalt fokus
» Internationalt fokus

Grøn Vækst: vi kobler klima og vækst



Øresundsregionen er rammen



C02 neural i 2025



Massive investeringer i grøn byudvikling
- skaber mulighed for test og afprøvning af nye grønne løsninger



Først “kompetent byplanlægning”
– så “SMART implementering”
» Udfordringerne er at implementere planerne så SMART som muligt
» Dermed skabes værdi for alle aktører

» Grundejer
» Investorer
» Infrastruktur ejere
» Kommende indbyggere – bolig og erhverv
» Myndigheder

» Byens rolle er klar – at skabe moment og udfordre aktørerne I 
implementeringen

» Markedet skal skabe løsningerne



Derfor tænker vi sådan



Nordhavn Energipartnerskab
» Koordinering af projekter skaber afsæt for innovative løsninger.
» Krav til løsninger:

» En betydelig CO2 effekt
» Et betydeligt vækstpotentiale
» En høj omkostningseffektivitet
» En betydelig markedsmodenhed på både kort og langt sigt 
» En høj brandingværdi

» Smart Grid + lav temperatur fjernvarme + høj temperatur fjern køling
» Varmelager + elbiler + geothermi + landstrøm 



Nordhavn vandpartnerskab

» Samarbejde om innovative vandløsninger i Nordhavn
» Bl.a. håndtering af vejvand og grundvandsbesparende tiltag
» Pilotprojekter, som kan udbredes til resten af byen
» By & Havn, Københavns Energi, Københavns Kommune 
» Vand i byer: DHI + DTU + DTI +KU
» Møde fredag morgen med stor dansk vandvirksomhed



Tested and 

approved 

in NORDHAVN



København: 
Fremtidens Grøn Vækst motor 
Claus Bjørn Billehøj
cbb@okf.kk.dk
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