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Vision

En af Europas største koncentrationer 

af uddannelse, grundforskning og 

anvendt forskning inden for medicin, 

sundhedsvidenskab og naturviden-

skab, herunder informations- og 

kommunikationsteknologi.  I alt har 

omkring 30.000 studerende og med-

arbejdere inden for ovennævnte 

områder deres daglige deres gang 

i Copenhagen Science City

Forskerparken COBIS, kontorfælles-

skabet Symbion og iværksætterhuset 

DARE2mansion, som tilbyder attraktive 

faciliteter, netværk og accelerator-

programmer til vidensintensive virksom-

heder og start-ups indenfor bl.a. biotek, 

life science, cleantech og IT

Investeringer for omkring 6 mia. kr. 

i moderne forsknings-, undervisnings- 

og behandlingsfaciliteter, som i de 

kommende år tages i brug af de tre 

vidensinstitutioner i området

Placering af det kommende European 

Spallation Source Data Management 

and Software Center midt i Copen-

hagen Science City. Sammen med ESS 

forskningsanlægget i Lund forventes 

det 14 mia. kr. store projekt at tiltrække 

2.000-3.000 gæsteforskere fra 

universiteter, institutioner og virk-

somheder hvert år og gavne et bredt 

spektrum af forskning inden for 

materialevidenskab

Innovationshusene Sund Vækst Huset 

og UCPH Innovation HUB, hvor 

studerende og virksomheder kan få 

hjælp til at afprøve og kommercialisere 

innovative løsninger

Vores 
styrkeposi-
tioner

Vil du vide mere?
Kontakt sekretariatschef Kristoffer Klebak 

kk@copenhagensciencecity.dk

www.copenhagensciencecity.dk

”Copenhagen Science City bliver en pulserende bydel med 
forskning inden for naturvidenskab og sundhedsvidenskab. 
Det vil være med til at sætte Greater Copenhagen på 
verdenskortet.”
Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand
Region Hovedstaden

”Visionen for Copenhagen Science City er at 
skabe vækst og jobs igennem samarbejde 
mellem virksomheder, forskere og studerende.”
Thomas Bjørnholm
Formand for Copenhagen Science City
Prorektor, Københavns Universitet

Vores vision er at medvirke til at udvikle Greater Copenhagen til en grøn og 

innovativ metropol med høj vækst, beskæftigelse og livskvalitet på mindst samme 

niveau som sammenlignelige metropoler i Europa. 

Copenhagen Science City skal være en konkret succeshistorie, der anvendes 

i den internationale branding af Greater Copenhagen som et internationalt førende 

innovationsøkosystem med stor tiltrækningskraft for talent og investeringer. 

”Sharing Knowledge” er et gennemgående tema for området, hvor samarbejde og 

den menneskelige interaktion er i centrum. Copenhagen Science City er en unik 

bydel, som præges af liv, spontanitet, mangfoldighed og gensidig empowerment.  

Samtidig skal Copenhagen Science City bidrage til at styrke arbejdsmarkedet, 

skabe nye innovative løsninger og virksomheder, samt byliv og livskvalitet.

Copenhagen 
Science 
City
Sharing knowledge
Copenhagen Science City er placeret centralt i København i området omkring de 

tre vidensinstitutioner Professionshøjskolen Metropol, Rigshospitalet og 

Københavns Universitets Nørre Campus, hvor størstedelen af Det Sundheds-

videnskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet findes. 

Metropols kommende praksis- og 

innovationshus, hvor virksomheder får 

mulighed for at udvikle velfærds-

teknologi i samarbejde med studerende 

inden for blandt andet sygepleje og 

ergoterapi

Grøn infrastruktur bestående af tre 

kommende metrostationer, hurtig-

busruten Den Kvikke Vej og et netværk 

af cykel og gangstier

Københavns Universitets Tech Trans 

Kontor og Region Hovedstadens 

Forsknings- og innovationskontor, der 

kommercialiserer opfindelser, indgår 

licensaftaler, etablerer spin-outs, 

indgår forsknings- og udviklingsaftaler 

med erhvervslivet og laver OPI-

samarbejder

Deltagelse i tværnationale projekter 

som det nye Knowledge Innovation 

Community, der modtager 3-4 milliarder 

kr. over de næste 7-10 år til fremme af 

samspillet mellem sundhedsforskning, 

uddannelse og entreprenørskab på 

sundhedsområdet
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12Tiltrækning af talent og investeringer

Copenhagen Science City skal bidrage til at tiltrække og fastholde højtuddannet, 

international arbejdskraft og virksomheder ved at bringe styrkepositionerne i spil. 

Konkret skal Copenhagen Science City:

Et stærkere arbejdsmarked

Med de tre centrale vidensinstitutioner i centrum kan Copenhagen Science City 

bidrage målrettet til at tiltrække og udklække højt kvalificeret arbejdskraft som 

kan styrke arbejdsmarkedet og mobiliteten i Greater Copenhagen. Konkret skal 

Copenhagen Science City:

”Copenhagen Science City er et fyrtårn i Københavns nye 
erhvervs- og vækstpolitik, der skal skabe 20.000 nye, 
private arbejdspladser i København.”
Frank Jensen
Overborgmester
Københavns Kommune

”Vores store investeringer i Copenhagen Science City skal 
gøre området til et attraktivt sted for virksomheder, forskere, 
studerende og beboere.”
Stefan Hermann
Rektor
Professionshøjskolen Metropol

Kommercialisering og innovation

Copenhagen Science City skal fremme samarbejdet imellem virksomheder, 

forskere og studerende for at skabe nye virksomheder og innovative løsninger. 

Konkret skal Copenhagen Science City:

Byliv og grønne løsninger

Copenhagen Science City skal fremme en grøn, smart city-byudvikling, 

der skaber livskvalitet for borgere og faciliterer spontane møder imellem 

virksomheder, forskere og studerende. Konkret skal Copenhagen Science City:

Et stærkt 
partnerskab

Copenhagen 
Science 
City
- bidrager til vækst 
og innovation

Indgå i samarbejdet om at udføre den 

internationale branding af Greater 

Copenhagen 

Identificere og markedsføre nogle af 

områdets mange succeshistorier 

inden for Sund Vækst, Grøn Vækst og 

Smart Vækst løsninger

Indgå i samarbejdet om at sikre, at ESS 

og de nye forsknings- og undervisnings-

faciliteter bliver en magnet til tiltrækning 

af talent og investeringer til Greater 

Copenhagen

Samarbejde med Copenhagen Capacity 

om modtagelse af og opfølgning på 

udenlandske virksomhedsdelegationer 

og fagturister

Etablere et netværk af gang- og cykel-

stier i området med lavenergibelysning 

og andre grønne løsninger

Øge brugen af områdets eksisterende og 

kommende grønne transportløsninger 

(metro, hurtigbusruten Den Kvikke Vej 

og bycykler) ved at markedsføre mulig-

hederne over for dem, der færdes i 

området

Styrke områdets stemning og 

atmosfære ved at skabe bedre sociale 

rammer, bl.a. i form af mødesteder, 

infrastruktur til ”street-food” og 

cafeliv

Styrke de studerendes tilknytning til 

arbejdsmarkedet under studierne

Udklække flere entreprenante 

studerende

Bidrage til arbejdet for at forbedre 

modtagelsen, integrationen og vej-

ledningen af internationale studerende 

og forskere 

Etablere en iværksætteruddannelse for 

erfarne iværksættere

Etablere et iværksætterhus for erfarne 

iværksættere

Øge antallet af spin-outs, så der 

etableres et større antal nye spin-outs 

pr. år i 2020

Tilbyde attraktive innovations-, 

forsknings- og testfaciliteter

Tiltrække relevante virksomheders 

hovedkvarterer eller forskningsafde-

linger til Copenhagen Science City

Assistere relevante forskere med at 

etablere samarbejder med udenlandske 

virksomheder

Udarbejde og markedsføre skrædder-

syede tilbud til udenlandske virksom-

heder i samarbejde med Copenhagen 

Capacity

Styrke arbejdet med indgåelse af 

licensaftaler

Bidrage til at tiltrække studerende og 

virksomheder til områdets innovations-

huse,  samt at videreudvikle disse

Være et ”living lab” til afprøvning af 

nye løsninger


