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BAGGRUND 

Dette er afrapportering fra 17,4-udvalget for erhvervsudvikling i Tårnby Kommune efter Covid-19. Et 17,4 ud-
valg kaldes også et opgaveudvalg, og det nedsættes af kommunalbestyrelsen med hjemmel i kommunesty-
relseslovens §17, stk. 4. Opgaveudvalget for erhvervsudvikling blev nedsat af en enig kommunalbestyrelse 
den 23. marts 2021. 

17,4 udvalget blev nedsat, fordi Tårnby Kommune er en af de kommuner i landet, hvor beskæftigelsen og er-
hvervslivet blev hårdest ramt af coronakrisen. Det skyldes vores særlige erhvervsmæssige specialisering in-
den for lufttransport og transport. Krisen medførte en kraftigt fald i aktiviteten i netop de sektorer, og derfor 
resulterede krisen også i en kraftig stigning i den lokale ledighed.  

Opgaveudvalgets fokus og leverancer 

Udvalget har holdt fem møder, første møde var den 21. april, og det sidste møde var den 5. oktober 2021. 
Dertil har der været afholdt tre workshops og en konference.  

Udvalgsarbejdet satte fokus på, hvordan vi kan fastholde de gode rammer i Tårnby, så det er muligt at bo, 
leve og arbejde lokalt.  
 
Udvalget var jf. sit kommissorium ansvarlig for følgende leverancer: 

1. Et katalog med konkrete forslag til aktiviteter og indsatser, der kan igangsættes på kort sigt. Katalo-
get blev afleveret til Økonomiudvalget 30. juni 2021.  
 

2. En midtvejskonference, som blev afholdt 1. september 2021. Her gjorde opgaveudvalget status over 
arbejdet det første halve år.  
 

3. En rapport med anbefalinger til en erhvervsstrategi for den fremtidige udvikling i Tårnby Kommune 
set i lyset af COVID-19.  

Opgaveudvalget afleverer med dette dokument sin tredje og sidste leverance.  
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OPGAVEUDVALGETS MEDLEMMER 
 

Opgaveudvalget bestod af 19 medlemmer.  

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:  

 Borgmester Allan S. Andersen, formand (A)  
 Jan Jakobsen (A)  
 Klaus Bach (A)  
 Winnie Sørensen (F)  
 Dorthe Hecht (Ø)  
 Carsten Fuhr (C)  
 Dennis Clausen (V)  
 Brian Bruun (O)  
 Liv Gam (løsgænger)  

 

Øvrige medlemmer:  

 Christian Poulsen, Senior Vice President, COO & CIO, Head of Infrastructure, Operation & Services, 
CPH.  

 Claus Bjørn Billehøj, Partner, Mobilize Strategy Consulting  
 Henrik Bay-Clausen, Formand, 3F Kastrup  
 Ib Kaa, Business Development Manager, Skanska A/S  
 John Norden, Partner, Norden CEF  
 Jon Diderichsen, Adm. Direktør, Den Blå Planet  
 Christian Barrett, Erhvervscenterdirektør, A/S Arbejdernes Landsbank 
 Morten Gravlund Lyndrup, Erhvervskundechef. A/S Arbejdernes Landsbank1  
 Morten Winge, Kommunaldirektør, Tårnby Kommune  
 Niels Østenkær, CEO, Simply Chocolate  

  
  

 
1 Morten Lyndrup trådte ud af udvalget i juli 2021, da han skiftede job. Christian Barrett overtog pladsen.  
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ARBEJDE OG MATERIALE 

Et katalog med indsatser til ”her og nu” aktiviteter  

Udvalget har udformet et katalog med indsatser til ”her og nu” aktiviteter. Kataloget blev tiltrådt på Økonomi-
udvalgets møde 30. juni 2021. Initiativerne er: 

o Nyhedsbreve med fokus på formidling af erhvervsfremmemuligheder 

o Årlige informationsmøder om den kommunale udbudsplan med mere 

o Facilitere opstart af lokale erhvervsnetværk 

o Samarbejde med Wonderful Copenhagen om turisme 

o Samarbejde med Copenhagen Capacity om midler til indsats for Tårnby Kommune  

 

Midtvejskonference 

Udvalget afholdte en midtvejskonference den 1. september 2021 på Scandic CPH Strandpark. Der var 76 
deltagere, som kom fra et bredt udsnit af små- og mellemstore virksomheder i Tårnby Kommune.  

Opsamling fra konferencen i form af input fra deltagerne i gruppedrøftelser, indgår som grundmaterialet for 
opgaveudvalget sammen med en spørgeskemaundersøgelse udført på konference.  

Begge dele vedlægges som bilag til denne rapport.  

 

Grundmaterialer 

Udvalget har gennem sit forløb indhentet viden gennem rapporter, opsamlinger og notater:  

 Deltagerinput fra konferencen 1. september (bilag 1). 

 Resultat af spørgeundersøgelse fra konferencen 1. september. Deltagerne blev spurgt om netværk 
og nyhedsbreve (bilag 2). 

 Afrapportering fra workshops: 

o Workshop om grøn lufttransport (bilag 3) 

o Workshop om oplevelses- og turismeøkonomi (bilag 4) 

o Workshop om international profilering af Tårnby som erhvervskommune (bilag 5) 

 Iris Rapport ”Erhvervsudvikling i Tårnby Kommune før, under og efter covid-19” (vedlagt separat)  
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SEKS SPOR TIL EN ERHVERVSSTRATEGI 

Udvalgets arbejde og drøftelser peger på nedenstående seks spor som centrale til en fremtidig erhvervsstra-
tegi: 

 

Erhvervskontakt, dia-
log og kommunika-

tion

Destinationsudvikling 
og turisme

Tiltrækning af virk-
somheder og udvik-
ling af Kirstinehøj III

Det internationale 
perspektiv

Tårnby Alliancen Grøn omstilling og 
grøn lufthavn
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Spor 1: Erhvervskontakt, dialog og kommunikation  

Analyserapporten fra IRIS Group viste, at kendskabsgraden til erhvervsfremmesystemet er lavt hos lokale 
virksomheder i Tårnby Kommune. Dermed går virksomhederne glip af blandt andet den sparring til vækst og 
udvikling, der ligger i samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden.  

Opgaveudvalget understregede i dets anbefalinger til ”her og nu” aktiviteter, at der skal arbejdes med at for-
midle både mulighederne for erhvervsfremme og sparring hos Erhvervshus Hovedstaden og Tårnby Kommu-
nes erhvervsrelevante tiltag på udvikling, infrastruktur og myndighedsarbejdet.  

Mødet mellem kommune og erhvervsliv står centralt. Drøftelserne mellem deltagerne i opgaveudvalget har 
underbygget, at der opstår gensidig forståelse, der fører til kvalificerede ønsker og fælles forventninger. Op-
gaveudvalget anbefaler, at kommunen inddrager erhvervslivet aktivt i det videre arbejde, for at de udstukne 
retninger fra denne rapport kan lykkes.  

Dialogen mellem kommune og erhvervsliv skal fortsætte gennem konferencer og netværksmuligheder. Det 
er udvalgets tilbagemelding, at erhvervslivet ønsker at blive engageret og inddraget regelmæssigt. Events 
kan være informationsmøder om kommunens udbud, det kan være møder, hvor erhvervsfremmesystemets 
muligheder præsenteres for lokale virksomheder, og det kan være netværksskabende events.  

Opgaveudvalget og analysen fra IRIS Group har peget på at styrke kommunens rolle som smidig samar-
bejdspartner som et muligt strategisk indsatsområde. Drøftelserne har inkluderet ønsker om hurtigere sags-
behandling, at ventetider nedbringes, og at erhvervskontakten for virksomheder, der har brug for at blive gui-
det det rette sted hen i organisationen, forbedres.  

Der er ligeledes peget på, at kommunen kan styrke sit informationsniveau om planer for udbud og indkøb. 
Dette er del af kataloget for ”her og nu” aktiviteter” og forvaltningen arbejder på et fælles arrangement med 
Københavns Lufthavnen A/S. Lufthavnen skal foretage mange store investeringer i at udvikle infrastrukturen. 
Gennem et samarbejde med kommunen kan lokale bygge- og håndværksvirksomheder få adgang via infor-
mationsmøder til at positionere sig som leverandører til lufthavnen.  
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Spor 2: Destinationsudvikling og turisme 

Den fælles 2021-plan for genopretning af hovedstadens turisme, med titlen ”Comeback Copenhagen”2, er 
udarbejdet af Erhvervsministeriet, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen, i samarbejde med ho-
vedstadens turismeerhverv, kulturliv og VisitDenmark. Planen skal bidrage til, at hovedstaden fastholder sin 
internationale markedsposition i en fremtid med hårdere international konkurrence.  

Et af initiativerne er et tættere samspil mellem storby-, kyst-, kultur- og naturturisme i hovedstadsregionen. 
Som del af dette initiativ, har Wonderful Copenhagen igangsat et tværkommunal testprojekt, der ser på kon-
krete tiltag og ideer til, hvordan der kan skabes oplevelser i dagstursafstand fra Københavns indre by. Det 
ønskes udført, så det på samme tid får flere turister til at opleve mere lokalt og samtidig understøtte og mod-
virke overturisme i indre by.  

Wonderful Copenhagen har tilbudt Tårnby Kommune at være del af dette testprojekt sammen Dragør Kom-
muner. Der vil blive arbejdet med nye og skæve vinkler på fortællinger om, blandt andet, kyst og naturople-
velser. Arbejdet er del af indsatskataloget for ”her og nu” indsatser, og forventes implementeret primo 2022.  

Opgaveudvalget afholdt en workshop om vejen til en styrket oplevelses- og turismeøkonomi. På denne wor-
kshop blev det drøftet, at der er potentiale i at bygge på det turisme, der allerede er i Tårnby Kommune, og til 
at skabe sammenhæng i oplevelses- og turismeøkonomien lokalt.  

Tårnby Kommune er en destination i kraft af sammenhængen med København og Dragør, og udvikling af 
initiativer skal ses med udgangspunkt i dette.  

På workshoppen blev det blandt andet drøftet at natur og havets oplevelser er styrkepositioner for Tårnby. 
Med Den Blå Planet som fyrtårnet for livet i havet, og med Naturpark Amager som fyrtårnet for det grønne, 
vil det vil lokalt for Tårnby være muligt at skabe sammenhængende temaer omkring oplevelser knyttet til hav, 
vand og natur. Lystbådehavnene kunne også udnyttes mere og indgå i den sammenhæng.  

Det kræver et faciliteret samarbejde mellem aktørerne, så der kan skabes den nødvendige sammenhæng så 
alle er med til at skabe et oplevelsesunivers. Det blev efterspurgt en samlet strategisk fortælling, som alle 
kan byde ind på og være del af.  

Konkret drøftede flere lokale aktører, at skiltning og way-finding i kommunen kan være bedre. Der blev efter-
spurgt kort over kommunen, som kan udleveres til gæster, der blev efterspurgt mere skiltning, så gæster kan 
finde vej. Det kunne også være i form af QR-koder. Ligeledes blev en form for digitalt turistbureau drøftet. 
Det blev påpeget, at alt formidling også skal kunne forstås af internationale gæster, så sproget skal være en-
gelsk.  

 
  

 
2 Planen kan ses her: www.wonderfulcopenhagen.dk/genopretningsplan  

https://www.wonderfulcopenhagen.dk/genopretningsplan
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Spor 3: Tiltrækning af virksomheder og udvikling af Kirstinehøj III 

Tårnby Kommune har i flere år ønsket mere plads til erhverv. Konkretiseringen af et nyt erhvervsområde blev 
muligt, da regeringen i maj 2021 udsendte et regeringsudspillet ”Tættere på – Grønne byer og en hovedstad 
i udvikling”. Hermed åbnede der sig muligheden for at igangsætte planarbejdet for et nyt erhvervsområde 
Kirstinehøj III ved Tømmerupvej mellem Amager Landevej og Englandsvej.  

Opgaveudvalget har været inddraget undervejs i processen for lokalplansarbejdet og deres input er taget 
med i lokalplanlægningsarbejdet. Udvalgets input handlede blandet andet om udtrykket for det kommende 
erhvervsområde – at det godt må adskille sig fra det eksisterende Kirstinehøj, at det skal synes moderne og 
præsentabelt. Dertil drøftede udvalget også ønsker for værdier til områder, som blandet andet var ønske om 
grønt og bæredygtigt. Branchemæssigt blev temaer som teknologiske erhverv, der kan understøtte lufthav-
nen drøftet, plus et ønske om erhverv, der kan skabe arbejdspladser, frem for tomme automatiske lagerhal-
ler. 

Samtidig har opgaveudvalget understreget, at miljøet i Tømmerup Landsby skal beskyttes, eksempelvis via 
anderledes vejføring ind til det nye erhvervsområdet.  

Med det nye erhvervsområde er der en unik mulighed for at tiltrække nye virksomheder til Tårnby Kommune. 
Det vil være nye virksomheder, som kan tilføre arbejdspladser og som være fra brancher, som tilfører vær-
dikæderne i Tårnby nye perspektiver.  

Opgaveudvalget har drøftet, at Tårnby Kommune bør tage en aktiv tilgang til, hvordan man ønsker at sælge 
grundende i området, i form af en tiltrækningsstrategi for det kommende nye erhvervsområde. Opgaveudval-
get budskab er, at kommunen godt må være modig og vente på den rette køber.  
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Spor 4: Det internationale perspektiv 

Sammen med IRIS Group afholdt opgaveudvalget en workhop om, hvordan Tårnby Kommune kan arbejde 
med at tiltrække internationale virksomheder til kommunen.  

Det blev blandt andet drøftet, hvilke unikke selling points, som der skal indgå i en indsats for at tiltrække in-
ternationale virksomheder til Tårnby Kommune, med fokus på erhvervsområderne i kommunen: Scanport 
ved Amager Strandvej, det eksisterende Kirstinehøj og det kommende Kirstinehøj III.   

Tårnby Kommune har også et område ved Ugandavej/Englandsvej, som er udlagt til erhverv. Området er ik-
ke taget i brug endnu.   

På workshoppen deltog flere relevante aktører, inklusiv Copenhagen Capacity, Invest in Denmark og Grea-
ter Copenhagen, der alle kan tilføre Tårnby Kommune en række perspektiver. Alle aktørerne bør inddrages i 
nærmere dialog med Tårnby Kommune i arbejdet med en kommunal investeringsfremmeindsats.  

Det blev blandt andet drøftet, at den kommunale investeringsfremmeindsats kan koncentreres om eksiste-
rende styrkepositioner. Kommunens nuværende styrkepositioner er blandt andet: 

 Lufthavnen som lettilgængelig og ambitiøs på den grønne dagsorden 
 Del af Storkøbenhavn og Greater Copenhagen. Det er vigtigt at se Tårnby som del af en større re-

gion, og huske at være del af de styrker, som regionen tilbyder 
 Central placering og nem tilgængelighed i alle retning fra Tårnby – med fly, metro, bil og tog.  
 Integreret arbejdsmarked med adgang til kæmpe opland af højtkvalificerede arbejdskraft i både Dan-

mark og Sverige 
 Nærhed til vidensinstitutioner som DTU. Selvom de ligger uden for kommunegrænsen, skal man 

tænke i brobygning og partnerskaber.  
 Erhvervsområder under opblomstring. Her blev Scanport ved Amagerstrand og udvidelse af Kirstine-

høj III nævnt som et stort aktiv 
 Naturskønne omgivelser tæt på hovedstaden 

Virksomheder, der kan drage nytte af såvel ovenstående styrkepositioner og kommunens og regionens er-
hvervsmæssige specialisering og geografiske placering er eksempelvis: 

 Luftfartsrelaterede erhverv – virksomheder, der kan føde ind i den grønne omstilling. Her skal man 
huske at gå i dialog med lufthavnen om, hvilke projekter de har gang i, og hvilke ydelser og kompe-
tencer, de kunne have brug for i den sammenhæng.  

 Life science branchen – virksomheder, der kan se en fordel i at være placeret midt i Medicon Valley 
klyngen, og have adgang til mange højtkvalificerede medarbejdere på begge sider af Øresund.  

 Oplevelseserhverv – det eksisterende udbud af virksomheder inden for hotel og eventfaciliteter kan 
suppleres med for eksempel restauranter, som kan bidrage til at skabe et knudepunkt for både er-
hvervsturisme, events og privatturisme.  

Det blev drøftet, at det er centralt med online tilstedeværelser, for potentielle internationale investorer finder 
deres oplysninger her.  

Udvalget har peget på, at man bør knytte sig op på Copenhagen Capacity og Invest in Denmark, som allere-
de arbejder for en samlet markedsføring af de storkøbenhavnske kommuner. Således bør Tårnby Kommune 
arbejde aktivt for at synliggøre sine styrker og værdier over for disse aktører, og ligeledes overfor Wonderful 
Copenhagen i form af erhvervsturisme.  
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Spor 5: Tårnby Alliancen 

Claus Bjørn Billehøj, partner i konsulentfirmaet Mobilize Strategy Consulting, sm var medlem af opgaveud-
valget, og i denne rolle holdt han et oplæg på erhvervskonferencen den 1. september.  

Claus Billehøj skitserede, hvordan Tårnby Kommune kan gøre meget i den videre udvikling af kommunen, 
men ikke kan løfte det hele alene. Der er behov for en langsigtet strategisk udvikling af kommunen, herunder 
konkrete initiativer. Dette kan løses dels uden for kommunen og dels i partnerskaber mellem kommunen og 
andre parter. Derfor blev en alliance foreslået som værktøjet, der kan fastholde udviklingen videre frem. En 
alliance kan engagere andre parter og dermed aktivere økosystemet i og omkring Tårnby. Dette fællesskab 
kan kaldes Tårnby Alliancen. Der var bred opbakning til ideen på konference.  

Grundtanken bag begrebet Tårnby Alliancen er at fastholde et positive samarbejde og sikre et fremadrettet 
arbejde i realisering af målet om at fastholde de gode rammer i Tårnby.  

Alliancen kan have en netværksbaseret tilgang til udviklingsarbejdet. Det betyder, at man forsøger at forløse 
gevinsterne i igangsatte projekter og initiativer ved at gøre brug af de styrker og kompetencer, som er i alli-
ancens netværk. Alliancen kan eksempelvis tage afsæt i §17, stk. 4 udvalgets tanker, og derfra definerer et 
antal projekter, der drives af medlemmerne. Der tænkes, at alliancen kan bestå af topledere/formænd mv 
fordelt på tværs af sektorer (erhvervsliv, civilsamfund, arbejdsmarkedets parter, fonde, vidensinstitutioner 
mv). Man kunne forestille sig, at alliancen har f.eks. 16 medlemmer, som hver er udpeget for 2 år ad gangen. 
Formandsposten kan være til borgmesteren eller den kan være på skift 

Der var opbakning fra deltagerne på konferencen, og der kom forskellige input til, hvordan en Tårnby Allian-
ce kan sættes sammen.  

Tidsrammen for det nuværende §17,4 opgaveudvalg giver ikke plads til tilbundsgående drøftelser for Tårnby 
Alliancen. Det er drøftelser, der bør fortsættes og udfoldes, gerne med yderligere inddragelse af erhvervsli-
vet, før det kan politisk fremstilles.  
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Spor 6: Grøn omstilling og grøn lufthavn 

Opgaveudvalget afholdt en workshop om grøn lufttransport, hvor IRIS Group facilitererede drøftelserne. 
Drøftelser påpegede, at der er potentiale for at gøre Københavns lufthavn til en globalt førende lufthavn in-
den for grøn omstilling, herunder et knudepunkt for udvikling og anvendelse af grøn teknologi.  

Kommunens rolle er i denne sammenhæng at være ambassadør for den fælles vision om grøn omstilling i 
erhvervslivet og lufthavnen som grønt fyrtårn. Workshoppens drøftelser pegede også på, at der mangler poli-
tisk fokus på statsligt plan for grøn lufttransport. Aktørerne oplever, at folketingspolitikere udtaler sig på bag-
grund af forkerte eller forældede data, og derved forstærker en negativ fortælling om luftfart som klimasyn-
der.  

Der blev blandt andet peget på, at der – med afsæt i en ambition om grøn omstilling af hele luftfartens grøn-
ne værdikæde – skal fokuseres på at tiltrække virksomheder og aktiviteter til Tårnby Kommune, der kan bi-
drage til at realisere lufthavnens klimastrategi. Det er eksempelvis virksomheder, som er del af den grønne 
omstilling, og som kan bidrage dertil.  

Opgaveudvalgets drøftelser peger på, at der kan faciliteres netværk mellem virksomheder inden for luftfart, 
så parterne kan gå sammen og udvikle idéer og ansøgning til eksempelvis forsknings- og udviklingsprojekter 
inden for grøn omstilling i luftfarten. Herunder også opbygning af en tættere kontakt og netværk til universite-
ter.  

Det blev også drøftet, om der kan være et potentiale i at stille dele af lufthavnens område eller Kirstinehøj til 
rådighed for små virksomheder, der leverer ind til lufthavnen, så de kunne få mulighed for at teste løsninger 
og teknologier af i praksis.  
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PERSPEKTIVERING. HUSK ARBEJDS-
KRAFT OG KOMPETENCER 

Opgaveudvalget har berørt emner som arbejdskraft, uddannelse og kompetencer, men har ikke haft tiden til 
at tage drøftelser i dybden.  

I dag er det et paradoks, at arbejdsgivere i høj grad efterspørger arbejdskraft, samtidig med at der er ledig-
hed. Der mangler det rette match. De ledige har ikke de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. 
Det er en udfordring at få restgruppen af ledige ind på arbejdsmarkedet.  

I Tårnby Kommune er der en udfordring med mange ufaglærte ledige. De ufaglærte er ofte blandt de første 
til at blive fyret, når arbejdsgiver ikke har brug for arbejdskraft længere.  

Der efterspørges i høj grad faglært arbejdskraft generelt i øjeblikket. Uddannelse og opkvalificering er nød-
vendigt. Der kan være opkvalificering af medarbejdere i beskæftigelse, og det kan være opkvalificering af le-
dige, mens de er i jobcentrets regi.  

En stor del af de ledige i Tårnby, er borgere over 50 år. Der er brug for at få arbejdsgivere til at medtænke 
værdien i denne aldersgruppe, så de også kommer i beskæftigelse.  

Samtidig opleves det, at arbejdsmarkedet har ændret karakter. Som konsekvens af coronakrisen, har mange 
arbejdsgivere været nødt til fokusere på effektivisering og mange steder er der ændret i løn og bonusordnin-
ger. Der ses flere deltidsstillinger, og stillinger, hvor der kun garanteres et minimum antal timer. Ikke alle ledi-
ge er motiveret til disse jobs, fordi det vil stille borgere ringere at være i job end at være på dagpengesats.  

Opgaveudvalget opfordrer til, at når den fremtidige erhvervsudvikling drøftes igen, skal der i nye drøftelser 
også sættes fokus på indsatser, der kan være med til at sikre den rette tilstedeværelse af arbejdskraft og 
kompetencer, og balancen i det rette match.  
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BILAG 

BILAG 1: §17,4 opgaveudvalget for erhvervsudvikling - Opsamling 
på konference 1. september 2021 

 

Deltagerne blev bedt om at byde ind på tre temaer:  

 

 Hvad skal Tårnby Kommune fokusere på i fremtidens erhvervsudvikling? 
 Gode råd til opgaveudvalgets videre arbejde – eventuelt med emner, der mangler 
 Tanker/erfaringer med et koncept som ”Tårnby Alliancen”? – hvordan kan I set det virke lokalt, hvad 

er vigtigt? 
 

Dette er opsummering af forskellige inputs, efter hvad som deltagerne noterede på de uddelte ark.  
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1. Hvad skal Tårnby Kommune fokusere på i fremtidens erhvervsudvikling? 
1.1. Hovedbudskaber 

Infrastruktur – trafikoptime-
ring, skiltning – adgange Uddannelse Kommunen som aktiv med-

spiller for erhvervslivet 

Større udsyn – være en del af 
et større København/Øre-

sundsregion

Integrer uddannelse og fast-
holde unge borgere Alliancen er en god idé!

En alsidig og fornyende alli-
ance – SMV – uddannelsesin-

stitutioner – branche fore-
ninger – fagbund

Kvartalsvise møder – årlig 
statusmøde

Etablering af parterskab mel-
lem kommuner og erhvervs-

livet

Mere information fra kom-
munen til erhvervslivet

Flere orienteringsmøder, 
gerne 3-4 årligt med strategi.

 

 

1.2. Bobler 

SMV/ iværksættere, koble til 
uddannelsesinstitut.

Binde Tårnby kommune sam-
men, tænke kultur og fremtid 

ind, mindre ”grim” indu-
stri/mere visuel sammenhæng.

Let indgang for erhvervslivet i 
kommunen, hurtig sagsbe-

handling/sparing. 

Færre regler for Kristinehøj, 
havnen, diversitet, infrastruk-

tur. 

Nedsættelsen af dækningsaf-
giften med 2% om året.

Sammenhæng mellem privat 
og offentlig, hvad er efter-

spørgslen hos virksomheden?

Vær opmærksom på kompe-
tencer hos borgerne. 

Alliancen består af SMV, der 
udskiftes årligt, definering af 
projekter samt udvælgelse. 

Skal evt. have fordele hos kom-
munen eller direkte adgang til 

beslutningstagere. 

Tårnby alliance er en god ide, 
samle store og små erhvervs-

drivende i samme rum. 

Tænk på vores unge – hvordan 
får vi dem i gang med uddan-

nelse. 

Husk de små erhvervsdriven-
de! 

Skaf flere nye arbejdspladser 
og jobmuligheder og mere fo-
kus på produktions branchen. 

Nye håndværksvirksomheder, 
gode forhold til iværksættere – 
kontor – forhold – robotter – 
netværk og mulighed for at 

samarbejde med kommunen. 

Mesterlærer for de unge. Attraktive ejendomsskatter på 
erhvervsejendomme. 

Klimasikring og beskyttelsen af 
virksomheden i kommunen, 

erhvervene i landzonen (efter 
afvikling af landbrug).  
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2. Gode råd til opgaveudvalgets videre arbejde – eventuelt med emner, der 
mangler 
2.1. Hovedbudskaber 

Infrastruktur – trafik – 
veje – skiltning 

Alle interessenter – 
alle typer virksomhe-
der – SMV – netværk 

– politikere 

Målsætninger – syn-
liggørelse af resulta-

ter – information 

Mere liv i kommunen Infrastrukturen skal 
følge med 

Mulighed for af bo og 
arbejde i kommunen 

Infrastruktur og trafik-
forhold 

Større fokus på alle 
typer virksomheder. 
(Vi savner de små) 

Jobsituation 

 
 
 
2.2. Bobler 
 

Indhent viden/erfaring fra borgere 
og lokale virksomheder, sørg for at 

få ting udført. 

Promovere kommunen over for virk-
somhederne – især de nye. Få net-
værk op og køre, gå hjem møder. 

Skab mening – hvorfor skal jeg del-
tage? Hvad kan jeg bidrage med? 

Virksomhedsudvikling, skabelse af 
arbejdspladser. Kommunalbestyrel-
sen skal forpligtige sig til at være en 
seriøs medspiller, transport logistik 

skal ind tænkes i løsningen. 

Mål opfølgning, hvad er det ønskede 
resultat af arbejdet? 

Helhedsplan skole/bolig erhverv, fa-
cilitere boligmuligheder til ønsket 

erhverv, attraktivt at være ”her” ef-
ter ”lukketid” for folk man vil til-

trække. 

Mindre virksomheder skal kende Er-
hvervshuset

Bedre sammenhæng mellem lokale 
virksomheder og ledige.

 Husk de trafikale udfordringer ved 
nybyggeri! 

Samarbejde mere mellem virksom-
heder. 

Flere billige studenter boliger under 
5.000kr om måneden. 

Vi vil gerne have bedre forbindelser 
på tværs af kommunerne!  

Fokus på SMV samt infrastruktur, 
SMV skal blive hørt og være med i 

beslutningsfaser. 

Bedre forhold til mindre virksomhe-
der mht. lokaler ca. 500kvm, bedre 

offentlig transport til erhvervsområ-
derne. 

Tiltrække arbejdspladser, flere in-
novationsprojekte. 

Forbedre veje og tilkørselsforhold til 
og fra kommunen og erhvervsområ-

der.   
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3. Tanker/erfaringer med et koncept som ”Tårnby Alliancen”? – hvordan kan I 
set det virke lokalt, hvad er vigtigt? 
3.1. Hovedbudskaber.  

Opstil klare mål Det rigtige hold Synlighed/offentlighed 100% enighed umuligt 
= kompromis 

De rigtige perso-
ner/blandet brancher 

– Pionérånd

Tæt på kommune <- 
>væk fra kommunen 

Handletanke i stedet 
for tænketanke

Bindeled til ”undersko-
ven” af iværksættere 

Rådgivende funktion
Ikke politisk sty-

ret/drevet – faciliteret 
af kommunen

Hurtige resultater – 
lavt hængende frugter 

 

 

3.2. Bobler 

Åbenhed og kommunikation, for-
ankring, strategiske valg.

100% enighed er umuligt, tænk 
stort, tænk grønt, tænk lokalt, sætte 

det rigtige hold = vidensbank. 

Vigtigt med store ting der lykkedes. 
Få nogle ildsjæle med på holdet. 

Klar vision, deltagelse/bidrag, kom-
me med ideer, sammensætning af 
forskellige erhverv, så alle er med-

spiller og værdsat.

Alle brancher skal repræsenteres, 
medlemmer skal have praktisk erfa-
ring med erhvervslivet. Inddrage fle-

re aktører, skabe fælles forståelse 
for kommende udvikling. 

Forpligtende at arbejde på tværs, 
snakke sammen, finde de rigtige 

personer. 

Frigøre det mest muligt fra kommu-
nen, bred sammensætning, gerne 

ud over kommunegrænsen.

Tænke bredt – bruge kommunens 
ressourcer til at lade det få flyvehøj-

de. 

Arbejde med det, der giver mening 
for deltagerne, have nogle, som kan 
få noget til at ske, overvægt af rent 
erhvervsmæssige private interes-

se/underbetoning af konkrete politi-
ske interesser, 

Alliancen promoveres bredt, regel-
mæssighed – afrapporteringen, de-

monstrere fremdrift og løsninger, ik-
ke at lukke sig om sig selv.

Hvad med Dragør? se bredere ud, 
tænk helhedsløsning, korte planer, 
Amager Alliancen/Sjællands udvik-

lings Alliance, neutral formand. 

Faciliteret, men ikke styret af kom-
munen.

5-10-15 års planer for by centrum i 
Tårnby (Vi har ikke et skilt som pe-

ger mod centrum). 

Skab et centrum tæt på lufthavnen – 
det må give mange kunder, samle 

havnen, planeten og lufthavnen og 
et bycentrum så det bliver Tårnby 

lufthavn. 
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Bilag 2: Spørgsmål til konference 1. september 2021 

Sp. 1. Opgaveudvalget har peget på behov for nyhedsbreve fra Tårnby Kom-
mune. Hvad vil du gerne læse om? Du må gerne vælge flere 

Besvaret: 47 Sprunget over: 1

Cases fra
andre...

Muligheder for
sparring og...

Eksempler på
samarbejdsmu...

Nyt omkring
beskæftigels...

Nyt fra Tårnby
Kommune om...

%0 %10 %20 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

SVARMULIGHEDER BESVARELSER  

Cases fra andre virksomheder 48.94% 23 

Muligheder for sparring og vejledning fra f.eks. erhvervshusene 63.83% 30 

Eksempler på samarbejdsmuligheder med uddannelses- og vidensinstitutioner 42.55% 20 

Nyt omkring beskæftigelse og muligheder for samarbejde med jobcentret 42.55% 20 

Nyt fra Tårnby Kommune om f.eks. vejarbejde og kommende projekter 76.60% 36 

Respondenter i alt: 47    

# ANDET? DATE 

1 Fysisk erhvervsnetværk 9/1/2021 6:21 PM 

2 Nyheder fra Tårnby Alliancen 9/1/2021 6:20 PM 

3 Information, regler/lovgivning, hjælp og fif til virksomheder 9/1/2021 6:20 PM 

4 Gode input og tilbud til smv'ere 9/1/2021 6:20 PM 
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5 Fremtidige erhvervsplaner 9/1/2021 6:20 PM 

6 Støjzone sløjfelse 9/1/2021 6:19 PM 

 
Sp. 2. Opgaveudvalget har også peget på behov for lokale erhvervsnetværk. 
Hvordan kunne vi gøre et netværk relevant for dig? Uddyb gerne i fritekstfel-
tet 

 
Besvaret: 44 Sprunget over: 4

Netværk om
specifikke...

Netværk opdelt
i brancher

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% %100  

SVARMULIGHEDER BESVARELSER   

Netværk om specifikke emner 79.55%  35 

Netværk opdelt i brancher 43.18%  19 

Respondenter i alt: 44     

# ANDET (ANGIV VENLIGST) DATE 

1 Gerne et netværk på tværs af forskellige brancher, der kan drøfte alt fra trafik, kultur og andre 
aktiviteter 

9/2/2021 1:46 PM 

2 Nye jobs i nye virksomheder eks støjbarriere- virksomheder og oversvømmelses-barrierevirk-
somheder. 

9/1/2021 6:22 PM 

3 Fysisk erhvervsnetværk 9/1/2021 6:21 PM 

4 Eller i virksomhedsstørrelser 9/1/2021 6:20 PM 

5 Netværk på tværs af brancher 9/1/2021 6:20 PM 

6 Samarbejdsmuligheder både mellem og i diverse brancher. 9/1/2021 6:19 PM 

7 Netværk sparring 9/1/2021 6:19 PM 
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Sp. 3 Mangler du plads til at uddybe dine svar? Fortsæt gerne herunder.  
 Besvaret: 2  Sprunget over: 46 

# BESVARELSER DATE 

1 Vi mangler et erhvervsnetværk som sikrer at et fælles erhvevsliv kan styrke beslutninger og indsat-
ser som prioriteres af kommunen. Og så må kommunen gerne stoppe med at rose sig selv, og i hø-
jere grad lytte til de mange frustrationer der er fra erhvervslivet og borgerne.. det forekommer at 
være en anelse tonedøvt at erklære sig 100 meter mester i ting der bare slet ikke hænger sammen 
med virkeligheden. 

9/1/2021 6:22 PM 

2 Jeg savner et bycentrum Fx ved havnen, planeten, og ved lufthavnen Så besøgende kan besøge en 
by 

9/1/2021 6:21 PM 
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Bilag 3. Opsamling på workshop om grøn lufttransport den 7. juni 
2023 

Formål  
Workshoppen blev afviklet i et samarbejde mellem Tårnby Kommune og IRIS Group. Den udgjorde en del af 
grundlaget for arbejdet i det nedsatte opgaveudvalg om erhvervsudvikling i Tårnby Kommune post-Covid- 
19.  

Formålet var at afklare potentialerne inden for grøn lufttransport, herunder grøn omstilling af Københavns 
Lufthavn. Samtidig skulle workshoppen bidrage til at skabe indsigt i, hvordan den kommende erhvervsstrate-
gi kan bidrage til at realisere Københavns Lufthavns klimastrategi, og hvordan/hvorvidt den grønne omstilling 
af lufthavnen kan bidrage til at tiltrække virksomheder og jobs til Tårnby Kommune.  

Pointer fra oplæg  
Workshoppen blev indledt med oplæg fra Københavns Lufthavn (CPH), SAS og Vestergaard Company, der 
udvikler og producerer udstyr til ground handling i lufthavne.  

Vigtige pointer fra oplæggene var følgende:  

CPH:  

• Den grønne omstilling af lufthavnen er vigtig for CPHs langsigtede udvikling og muligheden for at 
fastholde positionen som nordisk hub. Grøn lufttransport og klimavenlige lufthavne får stigende 
betydning for, hvor flyselskab ligger deres ruter, og hvilke destinationer vi vælger.  

• CPHs klimavision er at gå fra at være CO2-neutral i 2019 (gennem klimakompensation), til at gøre 
driften af lufthavnen og tilbringertrafikken emissionsfri i 2030, samt at hele lufthavnen bliver emis-
sionsfri i 2050.  

• Flyenes brændstofforbrug er den største kilde til CO2-udledning i luifthavnen (ca. 75 pct. når der reg-
nes op til 1 km flyvehøjde). Men også tilbringertrafik (passagerers og personales transport til og fra 
lufthavnen), transportvirksomhedernes drift (energiforbrug fra bygninger, grej og køretøjer) samt 
energi- og brændstofforbrug fra CPHs bygninger, banesystem og køretøjer er væsentlige CO2kilder 
– og indgår i lufthavnenes samlede klimaaftryk.  

• Den største udfordring er, at prisen på grønt brændstof er væsentligt dyrere end traditionelt 
brændstof og vil være dette i en lang årrække (samtidig udgør brændstof en høj andel af luftfart-
svirksomhedernes samlede omkostninger). Derfor er det afgørende at få etableret en klimafond, 
der kan finansiere merudgifterne til brændstof, hvilket kræver hjemmel og politisk aftale. Det ligger i 
forslag fra Luftfartens Klimapartnerskab, at Fonden skal finansieres via et gebyr på afrejser fra DK.  

• Der er en række aktiviteter i gang i CPH, der skal bidrage til at realisere klimastrategien, herun-
der 1) ny strategi for ladeinfrastruktur på vej (kan fremskyndes gennem samarbejde med kommu-
nen), 2) Alight-projektet, hvor CPH sammen med andre lufthavne og samarbejdspartnere har modta-
get en bevilling fra EU på 90 mio. k.r til at udvikle infrastrukturen for grøn lufttransport og udvikle løs-
ninger, der gør drift af lufthavne mere klimavenligt, 3) planer om udvidelser, der skaber plads til mere 
klimavenlige flytyper og direkte adgang til kollektiv transport i hele terminalområdet (kræver opdate-
ring af lufthavnens lovgrundlag).  

 
1  
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• Herudover har CPH planer om at udvikle en stor ”Airport Business Park” på 300.000 m2 til pri-
mært virksomheder inden for cargo og logistik. Parken vil styrke CPHs position som cargo-hub, og 
den vil samtidig have en stærk grøn profil med bl.a. solceller på taget.  

SAS:  

• SAS vil reducere CO2-aftrykket væsentligt gennem investeringer i nye flytyper, brug af bæredygti-
ge brændsler – og på sigt gennem deltagelse i udvikling af nye fly, der baserer sig på elektricitet og 
brint.  

• Herudover er SAS involveret i en række initiativer, der skal optimere driften i lufthavnen (herunder 
elektrificering af ground handling og reduktion af anvendelse af Glycol ved de-icing)) og reducere 
brændstofforbruget gennem bedre navigation.  

Vestergaard Company:  

• Har investerer i udviklingen af en række teknologier, der reducerer klimaaftrykket ved ground hand-
ling – bl.a. plug-in hybrid elektriske køretøjer, køretøjer til opsamling og genbrug af glycol og diverse 
el-baserede produkter til flyene.  

• Der er behov for yderligere forskning og udvikling for at skabe produkter, der kan gøre lufthavne 
og lufttransport emissionsfri. Virksomheden vil gerne samarbejde mere med videninstitutioner og har 
bl.a. samarbejde med TI og DTU. Vurderer dog generelt, at de danske universiteter har beskeden in-
teresse i området sammenlignet med fx vej- og skibstransport.  

Pointer fra gruppediskussioner - potentialer  
Punkterne neden for opsummerer pointer om potentialer for at skabe flere jobs og tiltrække flere virksomhe-
der til CPH i relation til den grønne omstilling af lufthavnen.  

• CPHs klimaambitioner rummer – i kombination med bl.a. Alight-projektet3 - et stort potentiale for at 
gøre CPH til en globalt førende lufthavn inden for grøn omstilling, herunder et knudepunkt for 
udvikling og anvendelse af grøn teknologi. Det gør lufthavnen til en yderst interessant samarbejds-
partner for virksomheder, der satser på at udvikle og teste ny teknologi inden for bl.a. ground hand-
ling, der efterfølgende kan eksporteres til andre lufthavne. Det er endnu vanskeligt at vurdere, hvor 
stort potentialet er for at tiltrække virksomheder inden for området til Tårnby. Men det blev fremhæ-
vet, at flere lufthavne internationalt har lagt business units ved lufthavnene, der har medvirket til at til-
trække enheder, der udvikler teknologi til lufthavne.  

• Der ligger et potentiale i at koble togdrift og lufthavn bedre sammen, herunder skabe en mere 
effektiv og grøn omladning mellem transportformer. CPH er Nordens største cargo hub med lokalise-
ring af store fragtselskaber, der investerer store midler i udbygning på lufthavnens arealer. Der skal 
tænkes i sammenhængende transportsystemer, der muliggør mere fragt af gods til og fra lufthavnen 
med tog – og på sigt også med droner.  

  

 
3 I samarbejde med Teknologisk Institut har et konsortium ledet af CPH i samarbejde med 14 andre europæiske partnere vundet et EUudbud om at skabe fremtidens bæ-
redygtige lufthavn. Med en bevilling på knap 90 mio. kroner skal der i Københavns Lufthavn udvikles og demonstreres konkrete løsninger og eksempler på, hvordan man 
kan indrette en lufthavn uden CO2-udledninger og levere infrastruktur til  
CO2-neutrale fly  
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Pointer fra gruppediskussioner - udfordringer  
Punkterne neden for opsummerer pointer om udfordringer og barrierer knyttet til at realisere CPHs samlede 
klimastrategi og at gøre CPH til knudepunkt for udvikling af grøn teknologi til lufthavne.  

• Der mangler politisk fokus på grøn lufttransport. Politikerne er ikke informeret godt nok om luft-
fartens muligheder for at bidrage til den grønne omstilling. Aktørerne oplever, at folketingspolitikere 
udtaler sig pba. forkerte eller forældede data – og derved tapper ind i den negative fortælling om luft-
fart.  

• Politisk fokus på grøn omstilling af bil- og togtrafik overskygger fokus på lufttransport. Fx fyl-
der luftfart næsten intet i regeringens klimahandlingsplan og klimaprogram. Men ingen tør røre eller 
tale for potentialerne for grøn omstilling af luftfarten. Det kræver politisk mod og bedre viden at kom-
munikere de gode historier om luftfarten, herunder CPHs og luftfartsvirksomhedernes ambitiøse kli-
maplaner.  

• Lokalt i Tårnby er der brug for større konsensus på tværs af partier ift., hvordan man kommunike-
rer om lufthavnen. Lufthavnen er en ekstrem vigtig arbejdsplads for kommunen, hvor ufaglærte har 
kunnet tjene en rimelig god løn. Vigtigt at tale arbejdspladsen op.  

• Der ligger en stor udviklingsopgave i at designe fremtidens infrastruktur i lufthavnen, der binder grøn 
energiproduktion, ladeinfrastruktur, energilagring mv. sammen i et driftssikkert system. Kan være en 
opgave, der også har et forskningsmæssigt perspektiv. Derfor vigtigt at arbejde for at skabe en stør-
re forskningsmæssig interesse for grøn lufttransport i Danmark.  

• Behov for større fokus på CO2-reduktion v. udenrigsflyvninger. Der er stor fokus på regerin-
gens målsætning om 70 pct. reduktion af CO2-udledning v. indenrigsflyvninger. Men der er også po-
tentiale for en stor reduktion af det samlede klimaaftryk ved udenrigsflyvninger (trods øget efter-
spørgsel) – såfremt klimafond mv. etableres.  

Pointer fra gruppediskussioner – indsatser/initiativer  
Punkterne neden for opsummerer idéer og forslag til, hvordan grøn lufttransport kan indgå i den kommende 
erhvervsstrategi i Tårnby:  

• I første omgang er den vigtigste opgave at skabe en fælles vision for grøn lufttransport og CPH 
som grønt fyrtårn – en position/ambition, som ingen lufthavne indtil videre har taget. Kommunens 
rolle er i den forlængelse heraf at være ambassadør og udnytte det politiske netværk, herunder pres-
se på for gennemførelse af centrale initiativer som etableringen af en klimafond.  

• CPH skal over de kommende år foretage store investeringer i at udvikle infrastrukturen for grønnere 
luftttransport, herunder både ladeinfrastruktur, energieffektivisering, infrastruktur for grøn fuel og ud-
bygning af terminaler til større fly. Gennem et samarbejde med kommunen kan lokale bygge- og 
håndværksvirksomheder få en ”forlomme” og positionere sig som leverandører til CPH.  

• Etablering af Klimafonden er et centralt virkemiddel (forslag fra Luftfartens Klimapartnerskab). Der 
er behov for lovhjemmel til at kunne etablere og drive fonden. Der ligger et vigtigt arbejde i at sætte 
fokus på potentialerne i Fonden og i at organisere en effektiv lobbyindsats.  

• Der ligger et potentiale i at stille dele af lufthavnens område eller Kirstinehøj til rådighed for små 
virksomheder, der leverer ind til lufthavnen, hvor de fx kunne få mulighed for at teste løsninger/tek-
nologier i praksis.  

• Der er behov for at facilitere netværk mellem virksomheder indenfor luftfart mhp., at parterne kan 
gå sammen og udvikle idéer/ansøgninger til forsknings- og udviklingsprojekter inden for grøn omstil-
ling i luftfarten. Herunder facilitering af en tættere kontakt/opbygning af netværk til universiteterne.  
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• Erhvervsstrategien kan fokusere på – med afsæt i en ambition om grøn omstilling af hele luftfartens 
værdikæde – at tiltrække virksomheder og aktiviteter, der kan bidrage til at realisere CPHs klimastra-
tegi. Herunder også på områder som ”Urban Farming”/grøn catering til flytransport.  

En af grupperne pegede på potentialet i at etablere en fælles organisation/enhed, der på vegne af kommu-
ne, region, CPH og transportvirksomheder udvikler en fælles vision og driver indsatsen på en række af oven-
nævnte områder. Den vil også kunne bruges som afsæt til at samarbejde med andre kommuner (især KK), 
således at man sammen står stærkere i lobbyarbejdet over for de politiske partier på Christiansborg.  
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Bilag 1 til workshop om grøn lufttransport. Program  
Del I. Velkommen og introduktion  

• 15.00: Velkomst v/ Borgmester Allan S. Andersen  

• 15.10-15.15: Introduktion til workshoppen v/ Direktør Jens Nyholm, IRIS Group  

Del II. Oplæg om grøn omstilling af luftfarten og lufthavne  

• 15.15-15.30: Vejen til en emissionsfri lufthavn, v/ Senior Vice President Christian Poulsen, Køben-
havns Lufthavne A/S  

• 15.30-15.45: SAS’ vej mod bæredygtighed, v/ Head of Infrastructure Lars Wigelstorp Andersen, SAS  

• 15.45-16.00: Morgendagens bæredygtige løsninger i lufthavne, v/ Lars Barsøe, VP Sales and Mar-
keting, Vestergaard Company  

• 16.00-16.10: Kommentarer, tilføjelser og spørgsmål fra de øvrige deltagere  

16.10-16.20: Kort pause  

Del III. Drøftelse af mulige fokusområder i Tårnby Kommunes erhvervsstrategi  

• 16.20-16.30: Introduktion til gruppedrøftelser, v/ Jens Nyholm  

• 16.30-17.00: Gruppedrøftelser ved bordene:  

• Hvordan kan Tårnby Kommune bidrage til at realisere Københavns Lufthavns klimamål og ambitio-
nerne om at gøre lufthavnen til et grønt fyrtårn?  

• Hvordan kan der skabes større opmærksomhed om hele luftfartens værdikæde i nationale strategier, 
missioner og programmer inden for grøn transport?  

• Hvilke initiativer kan iværksættes for at accelerere samarbejdet om grøn teknologiudvikling på tværs 
af lufthavnens aktører?  

• Hvilke potentialer er der for at tiltrække virksomheder til Tårnby, der arbejder med grønne løsninger 
til lufttransporten?  

• 17.00-17.25: Plenumdebat  

• 17.25: Afrunding ved borgmesteren  

• 17.30: Forfriskninger  
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Bilag 2 til workshop om grøn lufttransport, deltagerliste:  

• Allan S. Andersen, Borgmester, Tårnby Kommune (§17,4 udvalg)  

• Anders Larsen, Salgsdirektør, Vestergaard Company A/S  

• Anja Andersen, Udviklingskonsulent, Tårnby Kommune  

• Brian Bruun, Kommunalbestyrelsesmedlem, Tårnby Kommune (§17,4 udvalg)  

• Carsten Fuhr, Kommunalbestyrelsesmedlem, Tårnby Kommune (§17,4 udvalg)  

• Henrik Bay-Clausen, Formand, 3F (§17,4 udvalg)  

• Helle Barth, Borgmester, Dragør Kommune  

• Helle Fischer, Seniorkonsulent, IRIS Group  

• Ian Reeckmann, Head of Aviation, Rambøll  

• Jan Jakobsen, Kommunalbestyrelsesmedlem, Tårnby Kommune (§17,4 udvalg)  

• Jens Nyholm, Partner, IRIS Group  

• Katja Jung, Vestergaard Company A/S  

• Kim Houmark Hansen, Head of Sustainability, Nordic Leisure Travel Group - Sunclass Airlines Com-
munications  

• Klaus Bach, Kommunalbestyrelsesmedlem, Tårnby Kommune (§17,4 udvalg)  

• Lars Barsøe, VP Sales & Marketing, Vestergaard Company A/S  

• Lars Brogaard, Faglig sekretær, 3F  

• Lars Overgaard, Forretningsleder, Teknologisk Institut  

• Lars Wigelstorp Andersen, Head of Infrastructure, SAS  

• Liv Gam, Kommunalbestyrelsesmedlem, Tårnby Kommune (§17,4 udvalg)  

• Martin Andersen, Global Head of ESG and Quality, Scan Global Logistics  

• Mette Just, Miljøchef, Naviair  

• Morten Winge, Kommunaldirektør, Tårnby Kommune (§17,4 udvalg)  

• Ole Wieth Christensen, Projektchef, Rambøll  

• Per Henriksen, Chefkonsulent, DI  

• Steven Den, Adm. direktør, DHL Aviation  

• Søren Rosenkilde Clausen, Head of Public Affairs, Københavns Lufthavn  

• Thomas RB Petersen, Direktør, Cabonline Danmark/ 4 X 27  

• Winnie Sørensen, Kommunalbestyrelsesmedlem, Tårnby Kommune (§17,4 udvalg)  

• Yvette Kovacs, Sekretariatschef, Tårnby Kommune  
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Bilag 4. Opsamling på workshop om oplevelses- og turismeøkono-
mi, 23. juni 2021 

1. Formål 

Workshoppen er en del af grundlaget for arbejdet i det nedsatte opgaveudvalg om erhvervsudvikling i Tårnby 
Kommune post-Covid-19.  

Formålet med workshoppen var, er at samle en kreds af lokalt aktører til at drøfte nye fælles veje for at sikre 
et stærkere oplevelses- og turismeerhverv i Tårnby.  

 

2. Pointer fra oplæg 

Workshoppen blev indledt med oplæg fra adm. direktør Jon Diderichsen fra Den Blå Planet og forretningsud-
vikler Mette Pedersen Erhvervshus Hovedstaden.  

Wonderful Copenhagen var inviteret, men blev desværre forhindret på dagen til at holde oplæg.  

Pointer fra oplæggene var følgende: 

 

Oplæg fra Jon Diderichsen, Den Blå Planet, oplæg om ”Oplevelses- og turistøkonomiens muligheder 
i kølvandet på Coronakrisen” 

Oplægget handlede om generelle tendenser i branchen i kølvandet på coronakrisen. Jon Diderichsen talte 
således ikke blot baseret på Den Blå Planets erfaringer.  

Der sker en tilpasning i oplevelses- og turistøkonomi til de nye tider efter corona. Jon Diderichsen identifice-
rede ti turisttrends post-COVID: 

 Turisme for alle – tilgængelighed.  

 12 måneders destinationer. Der bliver mere udnyttelse af hele året. Ikke kun ydre-sæson, men også 
lavsæson, hvor der er færre folk, vil blive attraktivt.  

 Ny teknologi. Kende vores gæster bedre. Kontaktløse løsninger 

 Fjernarbejde – ”workations”. Kombinationen af hjemmearbejde og ferie. Gæster vil efterspørger mu-
ligheder for at arbejde på feriedestinationer. Selv basishoteller vil få fokus på det. Folk søger ”trans-
formative rejser”, det bliver attraktivt at tage et sabatår som voksen. Vi har set det kan lade sig gøre 
under corona, at lave noget andet i en periode.  

 Fokus på sundhed og hygiejne.  

 Ansvarlighed og bæredygtig turisme ”go-green”. At være miljøvenlig er ikke længere blot et tillæg, 
det er et krav. Der fokuseres på certificeringer mv.  

 Retur til rejsebureauer – ”online travel agencies”. Vi vil rejse individuelt. Også kineserne kommer i 
fremtiden til at rejse individuelt. Det er slut med de store fælles rejsegrupper med mange i flok.  

 Fællesskab og godt værtskab. Vi søger det autentiske og det lokale. Vi ønsker en forankring i lokal-
samfundet og ikke en standard turistoplevelse. Man vil også opleve en ny type turist post-covid, 
nemlig ”den bevidste rejsende”, som søger retreat ophold, eco-turisme og outdoor turisme.  

 Kommunikation om tilpasning til nye tider 
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I forbindelse med kommunikation er der sket, og vil ske, yderligere digitalisering af turisttilbuddene: 

 50% af det totale rejsesalg foretages online, inkl. rejse, ophold og fortæring. Kulturelle aktiviteter 
sælger flere billetter og services online (til bedre priser og uden kø) 

 Individuelle rejsende erstatter gradvis den traditionelle grupperejse.  

 Stor efterspørgsel efter unikke og målrettede personlige oplevelser. Turisterne vil have online tilbud 
baseret på deres ønsker, adfærd og tidligere valg. En del af dem er også parate til at betale en høje-
re pris for sådanne rejseoplevelser.  

 Stigning i antallet af online turistbureauer. Altså websites, der fungerer som et centralt handelssted 
for hele området.  

 Digitalisering af destinationsmarketing og SoMe. Online indhold kan nå et meget stor antal rejsende 
og er langt billigere end trykte medier. Flere er mere tilbøjelige til at planlægge en rejse baseret på 
andres SoMe posts.  

 

Et digitalt turistbureau. Rollen for turistbureauer er ændret, så man nu skal få gæster til at dele deres ople-
velser og fotos online. Der skal være online platforme, som sikrer tydelighed af alle tilbud. Jon Diderichsen 
nævnte, om man f.eks. skal have et online turistkontor for Tårnby Kommune?  

 

Samarbejde for at lykkes. Det er nødvendigt med et samarbejde for at få turistsektoren tilbage på sporet. 
Det kan være offentligt-privat og privat-privat. Her nævnte Jon Diderichsen et eksempel fra et samarbejde på 
øen Lanzarote med La Santa Sport om ironman. Her arbejdede det lokale styre sammen med private selska-
ber, og private selskaber sammen med andre selskaber, så hele øen var fokuseret på at kunne modtage 
gæsterne og afvikle løbet. Det er siden blevet til fokus på sund turisme, og bæredygtig turisme, så det ikke 
belaster lokalsamfundet.  

 

Lokal turisme er forudsætningen for international turisme. Lokal entusiasme og reference skal drive ba-
sisgrundladet for attraktionens berettigelse. Der skal være lokal efterspørgsel til at lægge bunden i efter-
spørgsel.  

 

Et univers i Tårnby baseret på natur og havets oplevelser. Jon Diderichsen drøftede tanken om at bygge 
et univers op for Tårnby. Tanken om universer kendes fra Disney, som netop kan det med at bygge sam-
menhængende temaer. Det kan også afspejles i byer og på tværs af aktører, når man bygger videre på det, 
som man allerede har som styrkepositioner. Det kan i Tårnby være oplevelser knyttet til hav, vand og natur. 
Der skal samarbejdes for at skabe den nødvendige sammenhæng, så alle er sammen om at skabe et ople-
velsesunivers.  
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Oplæg fra Mette Pedersen, forretningsudvikler, Erhvervshus Hovedstaden 

Oplægget handlede om Erhvervshus Hovedstadens tilbud til virksomheder om støtte og sparing for forret-
ningsudvikling. Med særligt fokus på den prioriterede indsats for oplevelsesindustrien, som Erhvervshus Ho-
vedstaden står for. Det er en indsat for at imødekomme behovet for genopretning om omstilling som følge af 
Covid-19.  

De prioriterede indsatser er fokuseret på  

 økonomi- og finansieringsstyring 

 digital omstilling 

 grøn omstilling og bæredygtighed  

Mette Pedersen viste eksempler på at coronanedlukningen har medført hårde konsekvenser, men også åb-
net op for nye muligheder. De nye muligheder har eksempelvis været i form af flere feriehusovernatninger, 
streaming af koncerter, og mere digitale turismeoplevelser. Der er også kommet fokus på renhed og berø-
ringsfri bestilling af eksempelvis mad og afstandskrav.  

Erhvervshuset vil blandt andet stå for en række workshops og forretningsudviklingsforløb, som skal styrke og 
opdyrke nye kompetencer hos oplevelsesindustrien. 

Mette Pedersen nævnte eksempler fra andre kommuner, eksempelvis Halsnæs, hvor Erhvervshus og kom-
munen har samarbejdet om en gadeplan indsats, hvor alle detailhandel og oplevelsesindustrivirksomheder 
er blevet opsøgt. Det har øget kendskabsgraden til Erhvervshuset og de lokale virksomheder har fået råd og 
vejledning til styrket forretningsdrift.  
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3. Pointer fra gruppedrøftelser 

Deltagerne blev bedt om ved deres borde at drøfte emner som 

 Hvilke forventninger og overvejelser har I for fremtiden? 

 Hvor er der uudnyttede potentialer? 

 Hvilke udfordringer oplever I lokalt? 

 Hvilke konkrete ønsker og initiativer kan Tårnby Kommune tage med videre? 

Nedenstående punkter er en opsamling og strukturering af input fra deltagerne.  

 

Lokale udfordringer  

 Der mangler skilte. Folk kan ikke finde rundt til ting. Det er oplagt at tænke sammen med f.eks. par-
keringspladser. Eksempelvis henvises der ikke fra parkeringspladsen ved Ugandavej til Naturpark 
Amager.  

 Flere steder har svært ved at finde arbejdskraft. Teststederne trækker den arbejdskraft væk, som el-
lers ville være i branchen.  

 Der skal fokus på uddannelse, så arbejdsløse kan komme ind i branchen.  

 Der mangler bycykler.  

 Der mangler et kort, man kan udlevere til gæster og turister. Generelt efterspurgte overnatningsste-
derne mere, man kunne udlevere til gæsterne.  

 Der mangler flere og mere varierede spisesteder.  

 

Forventninger, uudnyttede potentiale 

 Der blev peget på et potentiale i at udnytte havne, hav og vand. Det kan være med vinterbad og sau-
na.  

 Potentialet i at udnytte det samme univers. Ved at binde det grønne og det blå sammen. En grøn vej 
gennem hele kommunen. Gøre os kendte som øen med de blå punkter – hele vejen rundt.  

 Der kunne være muligheder for at have storskærme og sende koncerter og oplevelser.  

 Der kan være potentiale i at tænke på tværs til sportsarrangementer, eksempelvis over broen sam-
men med Malmø.  

 Store events – gerne årlige – kan sætte os mere på landkortet.  

 Der mangler noget til de unge, noget som er ”hyper-fancy-distortion”, og at turde have modet til det.  

 Bycykler som transport vil gøre det lettere at komme rundt. 

 Vi har brug for at udnytte mulighederne ved at vise alt det gode, som er her lokalt.  

 Vi må opfordre udenlandske turister til at bruge de lokale attraktioner. Dertil har vi brug for et kort til 
at kunne vise dem rundt. Det kan et kort som viser cykelruter, vandreruter, oplevelser mv.  

 Vi har ikke en defineret bymidte, hvor vi kan slippe folk løs, og hvor der er liv i gaden.  
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 Vi er en ø og vi har Danmarks største naturpark – i stil med NYC Central Park.  

 Muligheden for at hive folk på ”stop over” ud af lufthavnen og til overnatning og besøg i Naturpark 
Amager.  

 

Forslag til initiativer  

 Et ”Tårnby kort”, noget som minder om ”CPH card”, hvor lokale attraktioner, steder og muligheder er 
med. Det vil skabe forståelse for hinanden. Det kan skabe forståelse og kendskab for hinanden i lo-
kalområdet. Det skal afdækkes, hvem som vil være med.  

 En QR plat form med fælles markedsføring. Så turister kan få et overblik og kan finde stederne. Det 
skal være noget fælles for Tårnby og Dragør.  

 Storytelling. Vi lever sammen med København. Skab storytelling om, hvorfor man også kan bruge tid 
lokalt. Giv folk en grund til at blive her.  

 Husk at det hele skal være muligt at formidle til internationale gæster – så sproget skal være en-
gelsk.  

 

 

Bilag 1 til workshop. Program for workshop  

 

Del I Velkommen og introduktion 

 Velkomst ved borgmester Allan S. Andersen 

Del II Oplæg om turisme og oplevelsesøkonomi 

 Oplevelses- og turistøkonomiens muligheder i kølvandet på Coronakrisen, ved Jon Diderichsen, 
Adm. direktør, Den Blå Planet  

 Oplæg fra Wonderful Copenhagen, ved Rune Erbs Ledet, Senior manager – Greater Copenhagen  

 Oplæg fra Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden ved Mette Pedersen, Forret-
ningsudvikler 

 

Del III. Drøftelser af mulige fokusområder 

 Gruppedrøftelser ved bordene: 

o Hvilke overvejelser og forventninger har I for fremtiden? 

o Hvor er der uudnyttede potentialer? 

o Hvilke udfordringer oplever I lokalt? 

o Hvilke konkrete ønsker og initiativer kan Tårnby Kommune tage med videre? 

Afrunding ved borgmester Allan S. Andersen 

Netværk og forfriskninger 
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Bilag 2 til workshop. Deltagerliste 

 

 Air Pub, Carsten Salomonsson, ejer 

 Best Western Plus Airport Hotel Copenhagen, Sanne Færgsted, hotelchef 

 Cafe Kystens Perle, Charlotte Als 

 Cafe Kystens Perle, Kristine Als 

 Den Blå Planet, Danmarks Akvarium, Jon Diderichsen, CEO 

 Dragør Kommune, Asger Villemoes Nielsen, direktør 

 Dragør Kommune, Lisbeth Dam Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem 

 Go Hotel Copenhagen ApS, Tim Tidman, hoteldirektør 

 Helpahead, Henning Kaae Glarvig, managing director 

 Helpahead, Julie Glarvig, partner 

 Kastrupgårdsamlingen, Kristian Rasmussen, museumsinspektør  

 Kastrupgårdsamlingen, Mette Sandhoff Mansa, museumsleder 

 Københavns Lufthavn, Christian Poulsen, Senior Vice President 

 Museum Amager, Søren Mentz, museumsleder  

 Naturstyrelsen, Jes Aagaard, Biolog og naturvejleder  

 Scandic Cph Strandpark, Mogens Jørgensen, general manager 

 Scandic Cph Strandpark, Søren Faerber, administrerende direktør 

 Tårnby Kommune, Allan S. Andersen, borgmester 

 Tårnby Kommune, Anja Andersen, udviklingskonsulent 

 Tårnby Kommune, Carsten Fuhr, kommunalbestyrelsesmedlem 

 Tårnby Kommune, Dorthe Hecht, kommunalbestyrelsesmedlem 

 Tårnby Kommune, Jens Lauridsen, kultur & fritidschef 

 Tårnby Kommune, Klaus Bach, kommunalbestyrelsesmedlem 

 Tårnby Kommune, Liv Gram, kommunalbestyrelsesmedlem 

 Tårnby Kommune, Morten Winge, kommunaldirektør 

 Tårnby Kommune, Winnie Sørensen, kommunalbestyrelsesmedlem 

 Tårnby Kommune, Yvette Kovacs, sekretariatschef 

 Zleep Hotel Copenhagen Airport ApS, Susanna Lund, Hotel Manager 
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Bilag 5. Opsamling på workshop om international profilering af Tår-
nby som erhvervskommune 

Formål 

Workshoppen blev afviklet i samarbejde mellem IRIS Group og Tårnby Kommune og udgjorde en del af vi-
dengrundlaget for kommunens kommende erhvervsstrategi.  

Formålet med workshoppen var at drøfte:  

 Unikke selling points, der kan indgå i en indsats for at tiltrække internationale virksomheder til Tårn-
by Kommune – med fokus på de tre større erhvervsområder i kommunen. 

 Profilen for de erhverv, der kan fokuseres på i en investeringsfremmeindsats. 

 Bærende initiativer og mulige samarbejder med investeringsfremmeaktører og lokalt erhvervsliv om 
tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale virksomheder.  

Pointer fra oplæg 

Workshoppen blev indledt med oplæg fra hhv. Greater Copenhagen og Invest in Aalborg. Første oplæg hav-
de fokus på potentialer for Tårnby som knudepunkt i Øresundsregionen, mens andet oplæg havde fokus på 
foreløbige erfaringer og resultater fra indsatsen for international investeringsfremme i Aalborg Kommune. 
Vigtige pointer fra oplæggene gennemgås neden for.  

Greater Copenhagen: 

 Greater Copenhagens value propositions:  

1. En vidensbaseret region med stærke universiteter, store investeringer i F&U og en højt-
kvalificeret arbejdsstyrke. 

2. Et stort marked – både regionalt samt i Norden og Baltikum.  

3. Et grænseoverskridende arbejdsmarked på tværs af DK og Sverige. 

4. Nem tilgængelighed med mange transportformer (fly, tog, skib, mv.). Store dele af regio-
nen kan nås på under en time i bil, og nye togforbindelser på vej med bl.a. Femernbælt.  

5. Politisk opbakning på svensk og dansk side til at skabe en integreret øresundsregion til 
gavn for erhvervsliv og pendlere. 

 Med sin placering midt i Greater Copenhagen og en international lufthavn ”i baghaven”, der fungerer 
som indgang til hele Norden, er Tårnby Kommune et oplagt mødested for virksomheder og events. 
Derudover kan kommunen tilbyde ledige erhvervsarealer i de kommende år – bl.a. i området om-
kring lufthavnen, som fx kan bruges cargo og logistikfirmaer (jf. CPH’s planer om at etablere en Air-
port Business Park https://www.cph.dk/en/cph-business/real-estate/airport-business-park).  

 Anbefalingerne fra GC er, at man koncentrerer en kommunal investeringsfremmeindsats om tre om-
råder, nemlig 1) at skabe en grøn og globalt førende lufthavn (fx ved at tappe ind i projekter vedr. 
grøn lufthavnsdrift), 2) at løfte Tårnby ind i innovationsøkonomi (fx gennem investeringer i inkubato-
rer for grøn luftfart og formelle partnerskaber med universiteter), 3) at udnytte nærheden til Sverige 
(fx stærke erhvervsklynger inden for fødevarer samt adgang til avancerede test- og udviklingsfacili-
teter inden for materialeforskning).  

Invest in Aalborg:  

 Invest in Aalborg har eksisteret siden 2015 og beskæftiger i dag omkring 10 medarbejdere (ikke fuld-
tidsårsværk). Har siden etablering tiltrukket godt 30 nye virksomheder til byen og pt. er i dialog med 
yderligere 35 potentielle investorer.  
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 Invest in Aalborgs overordnede markedsføring af kommunen har fokus på både fakta og følelser – 
herunder verdensklasseuniversitet (særligt inden for ingeniørvidenskab), veluddannet arbejdsstyrke, 
solid infrastruktur/nem tilgængelighed, lykkelig befolkning/godt sted at leve og arbejde samt en stærk 
industri med fokus på grøn omstilling.  

 Invest in Aalborg fokuserer den opsøgende investeringsfremmeindsats omkring brancher og teknolo-
gier, hvor kommunen har en erhvervsmæssig specialisering og stærke forskningsmiljøer. Det gælder 
Medtech (medicinsk udstyr og sundhedsteknologi), energi (fx brændselsceller, CO2-fangst og an-
vendelse, mv.) og connectivity (fx 5G, trådløse netværk, IoT).  

  Planen er at iværksætte en opsøgende markedsføringsindsats blandt internationale virksomhede 
inden for de nævnte områder. Her er man startet med at indkredse lande og områder med en stor 
koncentration af relevante emner (Norden/Nordeuropa, Canada og dele af USA samt dele af Sydøst-
asien). Næste skridt er at udarbejde en liste over relevante targets og tage direkte kontakt.  

 Invest in Aalborg fungerer som én samlet indgang til kommunen for potentielle investorer og tilbyder 
en kombination af 1) business insights (viden/dataindsamling om kommunens nøglesektorer, forret-
ningsmuligheder, arbejdskraft), 2) lokalisering (hjælp til at finde optimal lokation via samarbejde med 
kommunens byplanlæggere, ejendomsforhandlere, grundejere, mv.). 3) netværk og matchmaking 
(med lokale forretningspartnere og forskere) samt 4) rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.  

 Endelig arbejder Invest in Aalborg på at opbygge et korps af ambassadører, som et stolte over og ta-
ler varmt om kommunen ude i verden. Det omfatter bl.a. tidligere kolleger, som arbejder i udlandet.  

 

Pointer fra gruppedrøftelser (del 1). Unikke selling points, værditilbud og fokusområder 

Punkterne nedenfor opsummerer pointer vedr. unikke selling points, værditilbud og fokusområder i en inter-
national profilering af Tårnby.  

Byg videre på kommunens nuværende styrker, herunder:  

 Lufthavnen som er lettilgængelig og ambitiøs på den grønne dagsorden. Unikt ift. mange andre in-
ternationale lufthavne, at man kan nå Københavns Rådhusplads på bare 15 min. CPH er et trækpla-
ster for virksomheder i Norden, som orienterer sig mod en international lufthavn med mange afgange 
– og i mindre grad (mindre) lufthavne i fx Sverige, selvom de er lokaliseret tættere på.  

 Central placering og nem tilgængelighed i alle retninger fra Tårnby – både med fly, metro, bil og 
tog. Du kan komme til KBH’s centrum, Sverige og Sjælland hurtigt og nemt. Samtidig har du adgang 
til hele Norden med fly på ganske få timer.  

 Integreret arbejdsmarked med adgang til et kæmpe opland af højtkvalificeret arbejdskraft i både 
DK og Sverige.  

 Nærhed til vidensinstitutioner som fx DTU, der rummer en masse højtkvalificerede unge menne-
sker og et fantastisk start-up miljø. Vigtigt at tænke i brobygning/partnerskaber hertil, også selvom 
de ligger uden for kommunegrænsen.  

 Erhvervsområder under opblomstring og ledig erhvervskapacitet (både grunde og kontorlejemål). 
Ikke mindst opblomstring af Scanport/Amagerstrand og udvidelse af Kirstinehøj III er et stort aktiv.  

 En del af Storkøbenhavn og GC. Det er vigtigt at se Tårnby som en del af en større region – og at 
tappe ind i de styrker, som regionen tilbyder.  

 Naturskønne omgivelser tæt på hovedstaden (ikke mindst omkring havnen).  

Sats på tiltrækning af virksomheder, som kan drage nytte af kommunens og regionens erhvervsmæssige 
specialisering og geografisk centrale placering, herunder:  

 Luftfartsrelaterede erhverv, herunder virksomheder der kan føde ind i den grønne omstilling af luft-
farten. Fx via engagement i CPH’s indsats for udfasning af fossile brændstoffer og grøn lufthavsdrift 
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(fx CPH’s nyetablerede samarbejde m. Ørsted m.fl. om etablering af brintfabrik i Avedøre Holme4 
samt EU-projektet Alight). Vigtigt at gå i dialog med CPH om, hvilke projekter de har gang i, og hvilke 
ydelser og kompetencer de kunne have behov for i den sammenhæng. 

 Life science, herunder virksomheder der kan se fordelen i at være placeret midt i Medicon Valley-
klyngen, hvor der er en stor koncentration af life science virksomheder samt mange højtkvalificerede 
medarbejdere i DK og Sverige. Samtidig et geografisk område, hvor det kan være nemt at tiltrække 
højtspecialiseret international arbejdskraft, fordi disse medarbejdere nemt skifte mellem forskellige 
jobs/virksomheder i regionen. Også vigtig pointe fordi der er mangel på kvalificeret arbejdskraft in-
den for LS i regionen. Evt. virksomheder der kan se fordel i at ligge sammen med Ferring, der kan 
fungere som trækplaster og foregangseksempel. 

 Oplevelseserhverv, herunder tænke i fx naturoplevelser, sammenhængende oplevelseskoncepter 
og flere restauranter, som giver turister lyst til at blive og gå på opdagelse i kommunen. Evt. tænke i 
tiltrækning af flere hoteller og mere erhvervsturisme, idet gæster gerne vil bo tæt på både Køben-
havn og lufthavnen. Allerede et godt udbud af virksomheder inden for hotel og eventfaciliteter, der 
suppleret med fx restauranter kan bidrage til at skabe et knudepunkt for både erhvervsturisme, 
events og på sigt privatturisme.  

 Fødevarer, herunder virksomheder der kan levere måltider på flyafgange (vertical farming/urban far-
ming). 

 

Pointer fra gruppedrøftelser (del 2). Hvordan kan der arbejdes med international profilering og til-
trækning? 

Digitale markedsføringstiltag:  

 Online tilstedeværelse er central, idet potentielle internationale investorer finder 80 pct. af deres 
oplysninger her.  

 ”Invest in Tårnby” er ikke nødvendig. Enkelte ser det som en mulighed, men de fleste ser ikke be-
hovet. Man bør i stedet knytte sig op på CopCap og Invest in DK, som allerede arbejder for en sam-
let markedsføring af de storkøbenhavnske kommuner overfor potentielle investorer. CopCap blev 
netop etableret, fordi 1) de storkøbenhavnske kommuner er små kommuner og mangler inhouse res-
sourcer til at løfte opgaven, 2) potentielle investorer ser på fordele ved placering i hovedstadsregio-
nen – ikke i en bestemt kommune, 3) det giver større effekt at samle kræfterne om markedsføring af 
hele hovedstadsområdet, frem for markedsføring af de geografisk meget små kommuner.  

  CopCap er dog udfordret af, at kommunerne har meget forskellige styrker, og der er behov for at 
styrke dialogen om markedsføringen af den enkelte kommunes styrker. I CopCaps nye strategi læg-
ges vægt på at styrke dialogen – dog er man ikke mere konkret ift. udmøntning af strategien for nu-
værende.  

 Tårnby bør arbejde aktivt for at synliggøre kommunens styrker og value propositions over for 
CopCap og Invest in Denmark samt Woco i forhold til specielt erhvervsturisme. Der kan med fordel 
udarbejdes materiale på engelsk i form af faktaark og værditilbud, der kan anvendes af disse organi-
sationer i den proaktive indsats. 

Proaktivt samarbejde: 

 Godt samarbejde ml. kommune og CopCap starter med tydelig opbakning fra kommunen (både 
politikere og embedsmænd) ift. fokus på investeringsfremme.  

 Der skal etableres én indgang til kommunen for erhvervslivet, så det er nemt for virksomheder at 
gøre forretning med kommunen – og de ikke bliver kastebold mellem forskellige medarbejdere og 
forvaltninger. 

 
4 https://www.berlingske.dk/virksomheder/danske-giganter-i-alliance-om-enorm-brintfabrik-i-koebenhavn 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/danske-giganter-i-alliance-om-enorm-brintfabrik-i-koebenhavn
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 Kommunen kan starte med at gå i dialog med lokale – store som små – virksomheder om deres 
behov for services fra kommunens side (således at virksomhederne kravspecificerer). Dernæst skal 
der investeres i en kommunal infrastruktur for modtagelse af virksomheder med klart definerede 
arbejdsgange og kvalificerede medarbejdere, så man kan levere høj kvalitet i sagsbehandlingen fra 
dag ét.  

 Det er vigtigt at lægge en masterplan for samarbejde ml. kommune, CopCap og GC – hvad er den 
røde tråd? Hvad er aktiviteter? Hvilket indhold skal promoveres? Kan fx starte med: 

o At udpege én ansvarlig i kommunen, som har dialogen med CopCap m.fl. – og som efter be-
hov kan aktivere de rette personer i forvaltninger og på politisk niveau.  

o At indgå en dialog om, hvad der er kommunens strongholds? Hvad er der efterspørgsel på? 
Hvad er der af ledig jord? Hvordan er infrastrukturen i og omkring kommunen? 

o At etablere formaliserede, lokale ambassadørnetværk med virksomheder fra Tårnby Kom-
mune, som CopCap kan række ud til, når de fx skal arrangere besøgsprogrammer for poten-
tielle investor. Fordel at have lokale ”go-to”-virksomheder, som vil tale godt om kommunen 
og regionen.  

o At tænke partnerskaber mellem virksomheder og videninstitutioner ind som en del af organi-
seringen af samarbejdet.  

 Det er vigtigt at have mod til at tale højt om ambitiøse planer for virksomhedstiltrækning til kom-
munen. Det kan fx være ambitioner om at tiltrække flere life science virksomheder – evt. ved at ræk-
ke direkte ud til fx Novo.  

 Man kan tænke i helheder med fokus på tiltrækning af både virksomheder og kulturelle events.  
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Deltagerliste for workshop om international profilering.  

1. Allan S. Andersen, Tårnby Kommune, Borgmester (§17,4 udvalg) 

2. Andrew Dalgliesh, Senior Asset Manager, Logicor 

3. Anja Vorm Andersen, Udviklingskonsulent, Tårnby Kommune  

4. Asbjørn Overgaard Christiansen, CEO, Copenhagen Capacity 

5. Brian Bruun, Kommunalbestyrelsesmedlem, Tårnby Kommune (§17,4 udvalg) 

6. Christian Barrett, Erhvervscenterdirektør, Arbejdernes Landsbank 

7. Christian Poulsen, Vice President, COO & CIO for Infrastructure, Operation & Services, Københavns 
Lufthavne A/S 

8. Claus Bjørn Billehøj, Partner, Mobilize Strategy Consulting 

9. Dorthe Hecht, Kommunalbestyrelsesmedlem, Tårnby Kommune (§17,4 udvalg) 

10. Helle Maiken Fischer, Seniorkonsulent, IRIS Group 

11. Henrik Bay-Clausen, Formand, 3F Kastrup 

12. Henrik Højfeldt Flittner, Project Lead, Colliers International 

13. Ib Kaa, Business Development Manager, Skanska A/S 

14. Jan Jakobsen, Kommunalbestyrelsesmedlem, Tårnby Kommune (§17,4 udvalg) 

15. Jens Nyholm, Partner og direktør, IRIS Group 

16. Klaus Bach, Kommunalbestyrelsesmedlem, Tårnby Kommune (§17,4 udvalg) 

17. Laura Thorborg, Commercial Director, Invest in Denmark 

18. Mikkel Aarø-Hansen, Adm. dir., Wonderful Copenhagen 

19. Mogens Jørgensen, General Manager, Scandic CPH Strandpark 

20. Morten Winge, Tårnby Kommune, Kommunaldirektør (§17,4 udvalg) 

21. Niels Svenningsen, Direktør, Svenningsens Consulting 

22. Poul Knudsgaard, Head of Invest, Invest in Aalborg, Aalborg Kommune  

23. Steven Den, Managing Director Hubs and Gateways Denmark, DHL Aviation  

24. Søren Rinder, Chefkonsulent, Global Handel og Investeringer, Dansk Industri  

25. Søren Rosenkilde Clausen, Director, Head of Public Affairs, Københavns Lufthavne A/S 

26. Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen 

27. Winnie Sørensen, Tårnby Kommune, Kommunalbestyrelsesmedlem (§17,4 udvalg) 

28. Yvette Kovacs, Sekretariatschef, Tårnby Kommune  
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