
 

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 
 
 
1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hoveds taden 
 
Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Der 
var i 2012 ca. 917.000 beskæftigede i Region Hovedstaden (opgjort på arbejdssted). I den private sektor er 
beskæftigelsen størst inden for handel (14,7 pct.), industri (6,6 pct.) og transport (5,4 pct.). Sammenlignet 
med hele landet er Region Hovedstaden især specialiseret inden for de videntunge erhverv som information 
og kommunikation, videnservice, finansiering og forsikring.  
 
Boks 1: Udvalgte data for regionen  

BESKÆFTIGELSE 

Den sæsonkorrigerede ledighed i regionen var i januar 2013 på 6,3 pct., hvilket er lidt højere end 
landsgennemsnittet (6,0 pct.).  

Det seneste år (2011 til 2012) er beskæftigelsen vokset med ca. 8.500 personer i Region Hovedstaden. 
Region Hovedstaden har som den eneste region oplevet fremgang i beskæftigelsen det seneste år. 

PRODUKTIVITET 

Produktiviteten i Region Hovedstaden voksede med i gennemsnit 1,4 pct. om året i perioden 2001-2011. 
Regionen havde dermed den højeste produktivitetsvækst af alle regioner. Væksten har dog været relativt 
lav sammenlignet med udlandet.   

IVÆRKSÆTTERI / INNOVATION 

Etableringsraten i Region Hovedstaden er 9 pct., hvilket er noget højere end i landet som helhed (7,6 
pct.) (2010). 

Godt 8 pct. af de nye virksomheder i Region Hovedstaden opnåede at blive vækstiværksættere inden for 
de første fem leveår (målt i 2010), hvilket er knap 2 pct. point højere end på landsplan (6,5 pct.). 

45 pct. af virksomhederne i Hovedstaden var innovative i 2009-2011, hvilket er på niveau med 
landsgennemsnittet på 44 pct. (innovation omfatter produkt- og procesinnovation, markedsførings-
innovation og organisatorisk innovation).  

68 pct. af danske virksomheders udgifter til forskning og udvikling foretages af virksomheder i 
hovedstadsregionen (Kilde: DST). Koncentrationen af offentlig og privat forskning specifikt på 
sundhedsområdet er næsten lige så markant (66 pct.) (Kilde: Politik for Sundhedsforskning 2020, 
RegionH), og er et væsentligt bidrag til hovedstadsregionens internationale erhvervsstyrker inden for life-
science.   

UDDANNELSE  

Andelen af unge, der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, er 91,2 pct. i Region 
Hovedstaden, mens landsgennemsnittet er 92,1 pct. (2011).  

I Region Hovedstaden forventes 60,7 pct. af en ungdomsårgang at gennemføre en videregående 
uddannelse (2011). På landsplan er det 59,1 pct. 

Med hensyn til de lange videregående uddannelser er Region Hovedstaden også over 
landsgennemsnittet, idet 30,7 pct. af en ungdomsårgang forventes at gennemføre en lang videregående 
uddannelse (2011) mod 26,8 pct. på landsplan. 

Knap 33 pct. af de 30-64-årige i Region Hovedstaden har inden for de seneste fire uger deltaget i uddan-
nelsesaktiviteter (2011). 

 



 

2. Vækstforum for Region Hovedstaden: Strategi og i nvesteringer   
 
Regional erhvervsudviklingsstrategi 
Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats. Her samles repræsentanter for 
erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og lokale og regionale 
myndigheder – aktører, der har førstehåndskendskab til erhvervslivets udfordringer og de 
regionale vækstbetingelser. Vækstforum består af 20 medlemmer og 7 observatører. Én af de 
kommunale repræsentanter skal repræsentere yderområderne.  
 
Boks 2. De regionale vækstforas opgaver 

 
Med udgangspunkt i de regionale styrker og udfordringer i Region Hovedstaden, har Vækstforum 
Hovedstaden udarbejdet en erhvervsudviklingsstrategi ”Hovedstaden – Nordeuropas grønne, 
innovative vækstmotor” for 2010-2013. Strategiens vision og fokusområder er beskrevet nedenfor i 
boks 3. 
 
Boks 3: Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsst rategi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomiske rammer 
Realiseringen af vækstforums erhvervsudviklingsstrategi sker primært gennem anvendelsen af 
regionale udviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler. Region Hovedstaden har i gennemsnit fra 
2007-2012 haft et budget på 110 mio. kr. årligt til erhvervsudvikling. Der ud over råder vækstforum 
i samme periode årligt over ca. 70 mio. kr. strukturfondsmidler.  
 
Nedenfor i tabel 1 vises finansieringen af vækstforums strategi og handlingsplaner fra 2007-2012. 
 

Vision:  Hovedstadsregionen er i 2020 Nordeuropas mest globale og konkurrencedygtige metropol, hvor 
mennesker og virksomheder i innovative partnerskaber omsætter viden, velfærd og bæredygtighed til 
vækst. 
 
Strategi:  Vækstforum fokuserer i sin strategi på seks indsatsområder: 

 
• Ny velfærds- og sundhedsteknologi som en god forretning 
• En attraktiv metropol med gode forbindelser 
• Innovation og forskning – videnregionens base 
• Talent og kompetencer i verdensklasse 
• Erhvervsklynger – stærke nicher i global konkurrence 
• Vækstiværksættere med international tilgang 

De regionale vækstfora har til opgave at: 

• Udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi for regionen med udgangspunkt i områdets 
rammevilkår og erhvervsspecialisering 

• Overvåge de regionale og lokale vækstvilkår 
• Udvikle og afgive indstilling – inden for den regionale erhvervsudviklingsstrategi – om 

medfinansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter til regionsrådet om regionale udviklingsmidler og 
til staten om strukturfondsmidler 

• Sætte fokus på yderområder, idet mindst 35 pct. af strukturfondsmidlerne skal anvendes til gavn 
for yderområderne. Vækstforum Hovedstadens strukturfondsmidler er ikke tilknyttet en 
yderområdeandel. 



 
 
 
Tabel 1: Vækstforums anvendelse af midler fordelt p å finansieringskilder * 
År Regionale  

erhvervsudviklings-  
midler (mio. kr.) 

Strukturfondsmidler (mio.kr.) Medfinansiering (mio. kr.) 

  Regionalfond Socialfond Virksomheder Anden 
2007 210 46 15 n.a.            n.a. 

2008 75 58 28           13 239 

2009 93 118 85            127 295 

2010 7 15 4            3 29 

2011 136 55 108 10             178 

2012 49 16 17            2531) 

* Tallene i tabellen stammer fra Danske Regioner, der baserer sine oplysninger på budgettal. Tallene er udtryk for vækstforums 
forventninger til projekternes finansiering, men er ikke reguleret for realiserede ændringer og kan derfor ikke sammenlignes med 
vækstforums regnskabsoplysninger. 
1) Danske Regioner har ikke opdelt medfinansieringen på virksomheder og anden medfinansiering i 2012. 

 
 
 
Som led i udmøntningen af den regionale erhvervsudviklingsstrategi har Vækstforum Hovedstaden 
bl.a. medfinansieret følgende fem projekter: 
 
Projekttitel: Copenhagen Cleantech Cluster (CCC) 
Det overordnede mål er at udvikle en af verdens førende og mest anerkendte cleantech klynger. 
En klynge, der skaber markant værdi for virksomheder og forskningsmiljøer, og som differentierer 
sig ved at binde cleantech-teknologier og miljøer sammen på tværs af brancher og værdikæder.  
Projektet har fem indsatsområder: Test & Demonstration, Match-making, Innovation & 
Entrepreneurship, International Outreach, Facilitering.   

Der er bl.a. opnået følgende delresultater: - 350 virksomheder og organisationer har været i "tæt 
dialog" med CCC (udover deltagelse i fx events), - Der er indgået mindst 16 konkrete samarbejder 
mellem virksomheder, - 21 virksomheder har været gennem CCCs programmer til at booste 
iværksætteri. - Der er indgået konkret samarbejde med 12 internationale klynger i ”International 
Cleantech Network”. - Der er skabt 5 sektorspecifikke netværk. 
 
Projektholder: Copenhagen Capacity 
Startdato og slutdato: 01.6.2009 – 31.9.2014 
Økonomi: Samlet budget: 145,2 mio. kr., heraf 36,3 mio. kr. i støtte fra Vækstforum Hovedstaden 
 
 
Projekttitel: Copenhagen Spin-Outs 
Det overordnede mål med Copenhagen Spin-outs er at styrke væksten i biotekklyngen ved at 
kommercialisere flere forskningsresultater fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske 
Universitet og Region Hovedstadens hospitaler og dermed øge antallet af biotek spin-outs 
(virksomhedsetableringer). Målet er at etablere ca. 21 levedygtige biotek spin-outs på 3 år. Det 



skal ske ved at opbygge et set-up med avancerede rådgivningsforløb, mentorer og investorer samt 
en ændring af forskernes mindset og viden om kommercielle muligheder i forskningen. 
 
Biotek spin-outs fungerer som pipeline for lifescienceklyngens virksomheder, og det er derfor 
afgørende for klyngens konkurrenceevne, at der etableres flere spin-outs fra den offentlige 
forskning. De første 3 spin-outs er på plads. Der er i alt 23 projekter i pipeline, hvoraf en del 
forventes at føre til nye spin-outs. Der er skaffet over 11 mio. kr. i pre-seed til modning af nye spin-
outs og tilknyttet 23 mentorer fra biotek-industrien. Der er indberettet 34 opfindelser, udarbejdet 9 
patentansøgninger samt 3 licensaftaler.  

Projektholder: Københavns Universitet 
Startdato og slutdato: 01.6.2011 – 31.12.2014 
Økonomi: Samlet budget: 40,8 mio. kr., heraf 8 mio. kr. i støtte fra Vækstforum Hovedstaden 
 
 
Projekttitel: Copenhagen Connected (fase 2) 
Det overordnede formål for Copenhagen Connected er at fremme fastholdelse af sårbare, 
eksisterende, netværksbærende ruter på udvalgte markeder, samt etablering af 2-3 nye flyruter fra 
internationale – primært interkontinentale - destinationer, som anses for væsentlige for Danmark.  
 
Projektet bidrager til at styrke hovedstadsregionens internationale tilgængelighed. Det har indtil 
videre medvirket til, at antallet af direkte ugentlige afgange til Tel Aviv i 2012 er blevet øget fra en 
til tre. I marts 2013 øges antallet af ugentlige afgange til Singapore fra tre til fem. Endelig har 
projektet bidraget til, at der fra april 2013 vil åbne en ny direkte rute til San Francisco med seks 
ugentlige afgange.  

Projektholder: Wonderful Copenhagen 
Startdato og slutdato: 2012 – 2013 
Økonomi: Samlet budget: 47,6 mio. kr., heraf 8 mio. kr. fra Markedsføringsfonden og 2 mio. kr. i 
støtte fra Vækstforum Hovedstaden 
 
 
Projekttitel: SPI – Samarbejde om Proaktiv Invester ingsfremme 
Det overordnede formål for SPI er at tiltrække flere internationale virksomheder til 
hovedstadsregionen i samarbejde med kommunerne. Projektets konkrete mål er at kortlægge 
erhvervsklynger og værdikæder og på basis af kortlægningen etablere samarbejde om 
investeringsfremme, servicering af eksisterende internationale virksomheder og 
kompetenceudvikling med de deltagende kommuner. 
 
Som foreløbige resultater er 3 kommuner kommet til, ligesom der er etableret dialog med 
yderligere 3 kommuner om deltagelse. Der er udarbejdet en analyse af erhvervsklynger og 
styrkepositioner i hovedstadsregionen, som skal fungere som arbejdsredskab i den konkrete 
indsats. Desuden er der bl.a. afholdt kompetence-udviklingsworkshop for de deltagende 
kommuner, og arbejdet med fælles koncepter for erhvervsservice er påbegyndt. Interviewrunde 
med 50 virksomheder i regionen under opstart. 
 
Projektholder: Copenhagen Capacity 
Startdato og slutdato: 01.04.2011 – 31.03.2014 
Økonomi: Samlet budget: 17,6 mio. kr., heraf 3,3 mio. kr. i støtte fra Vækstforum Hovedstaden 
 
Projekttitel: Accelerace - IT-Vækstmiljø i Verdensk lasse 
Accelerace er forretningsudvikling for IT- opstartsvirksomheder, som bliver præsenteret for et 
internationalt udviklingsforløb, der giver indsigt i kunder, konkurrenter og markeder. Målet er at nå 



hurtigere på markedet, reducerede udviklingsomkostninger og forøget succes. Over fem år skal 
minimum 150 virksomheder igennem forløbet, hvoraf mindst 4 pr. år skal opnå mere end 10 
ansatte og en omsætning større end 5 mio. kr.   
 
Der er siden projektstart i 2009 gennemført udviklingsforløb for 107 virksomheder, heraf har 13 
virksomheder efter deltagelse i programmet modtaget finansiering fra Accelerace Invest. Konceptet 
for udviklingsforløbene er videreudviklet pba. læring fra iværksætteri i Silicon Valley (stærkere 
fokus på at udvikle et enkelt iværksættertalent til at lære at tænke og agere som en iværksætter).  
 
Projektholder: Symbion 
Startdato og slutdato: 01.01.2009 – 31.12.2013 
Økonomi: Samlet budget: 65,5 mio. kr., heraf 20 mio. kr. i støtte fra Vækstforum Hovedstaden 
 
 
 
 
 
 For yderligere information om Vækstfo rum Hovedstaden se:  

http://www.regionh.dk/vaekstforum/Menu/Forside.htm 

 
For yderligere projekter fra Vækstforum Hovedstaden  og andre vækstfora se:  
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/eustrukturfonde.dk/forside/0/2 

 


