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1. Indledning

Status på udviklingen i Greater Copenhagen 2019

Denne rapport fortæller om udviklingen i Greater Copenhagen. Rapporten er 
baseret på en række indikatorer, som beskriver udviklingen inden for udvalgte 
tematiske fokusområder i samarbejdet såsom vækst, beskæftigelse, 
infrastruktur, mobilitet og internationalisering. 

Udviklingen i Greater Copenhagen er overordnet set ganske positiv. Alligevel 
er der også steder, hvor udviklingen er mindre god. På næste side præsenterer 
vi en række styrkepositioner og udfordringer, som vi mener fortjener særlig 
opmærksomhed fremover.

International sammenligning

Rapporten giver mulighed for sammenligne udviklingen i Greater
Copenhagen med den tilsvarende udvikling i Oslo, Stockholm, Hamburg og 
Berlin. Til enkelte indikatorer har vi inddraget andre metropoler, hvor det har 
været særligt relevant. Selvom rapporten giver mulighed for at sammenligne 
Greater Copenhagen med andre metropolområder, så er der tale om 
forskellige geografiske afgrænsninger, hvilket påvirker tallene. 
Konklusionerne bør derfor drages med forsigtighed, da der er forskel på
områdernes sammensætning. På en række andre indikatorer giver rapporten 
også indblik i forskellene mellem de landsdele, der udgør Greater
Copenhagen. Tallene peger på, at der stadig er udfordringer med at knytte 
regionen tættere sammen og dermed at få større gavn af Greater Copenhagens 
forskellige styrker. 

Det er ikke altid entydigt om en udvikling er god og mange af indikatorerne i 
rapporten er forbundne på kryds og tværs. Hvor mange udenlandske 
virksomheder skal der f.eks. være for, at det er godt? Investeres og bygges der 
intensivt i et byområde påvirker det den kollektive transports punktlighed. 
Vækst i nogle erhverv tager arbejdskraften fra andre erhverv, mens at unge 
flytter fra oplandsområderne til hovedbyerne for at uddanne sig og arbejde. 
Det er godt for regionen men en udfordring lokalt. Nogle tal er i sig selv 
usikre som f.eks. tal for regional eksport, ligesom andre kan være svære at 
sammenligne på tværs af regionale og nationale grænser. Det er vigtigt at se 
samlet på indikatorerne, der til sammen giver et detaljeret indblik i Greater
Copenhagens udvikling. 

Greater Copenhagen

Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk samarbejde, der forener 

regionerne Skåne, Halland, Sjælland og Hovedstaden samt de 

tilhørende 85 kommuner. Samarbejdet er fokuseret omkring. 

• Styrkelse af regionens infrastruktur og mobilitet

• Tiltrækning af talent, turister og investeringer til regionen

• Vækst og beskæftigelse i hele regionen 

I rapporten beskriver vi udviklingen i Greater Copenhagen og 

sammenligner den med andre nærliggende metropolområder, 

særligt Oslo, Stockholm, Hamburg og Berlin.
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2. Styrker og udfordringer

Greater Copenhagens styrker og udfordringer

Greater Copenhagen fremstår i 2019 som en internationalt integreret region 
der har metropolområdets tiltrækningskræft på turister, talenter og 
virksomheder. Strategisk ligger der fortsat en udfordring med at få en bedre 
sammenhæng mellem opland og metropolområder. Herudover er der 
konkrete udfordringer med at integrere arbejdsmarkedet på tværs af 
regionen og i den faldende brug af kollektiv transport på den danske side. 

Greater Copenhagens styrker

Regionens styrker – indikatorer hvor regionen 

står komparativt stærkt eller hvor der har været en 

særlig positiv udvikling

Stabil vækst og 
stigende 
produktivitet

• Bruttoregionalproduktet (BRP) har i en længere årrække 
været stødt stigende. Særligt udviklingen i BRP pr. 
beskæftiget, som er et mål for produktiviteten, har de 
seneste år været stærkere i Greater Copenhagen end 
flere af de andre nordeuropæiske metropoler.

• Andelen af vækstvirksomheder har på både den danske 
og svenske side af Greater Copenhagen været stigende 
siden 2012

En region med høj 
tilgængelighed

• Greater Copenhagen har i kraft af Københavns Lufthavn 
stadig en klar nordeuropæisk førerposition når det 
kommer til international tilgængelig

• Regionen har sammenlignet med de andre 
nordeuropæiske metropoler mindre trængsel og bedre 
tilgængelighed på vejene

Stor international 
tiltrækningskraft

• Der er siden 2015 kommet 20% flere internationale 
videnarbejdere til Greater Copenhagen

• I Norden er Greater Copenhagen det metropolområde 
som tiltrækker flest udenlandske strategiske 
investeringer. 

• Greater Copenhagen tiltrækker flere internationale 
turister end både Stockholm, Oslo, Helnsinki og Hamborg. 

Stigende 
uddannelsesniveau

• Andelen af befolkningen med en videregående 
uddannelse i Greater Copenhagen er støt stigende og er 
gået fra knap 36% i 2008 til 43% i 2016. 

Greater Copenhagens udfordringer

Regionens udfordringer – indikatorer hvor der har 

været en svag eller negativ udvikling eller hvor 

regionen står komparativt svagt

Udfordret 
kollektiv 
transport

• Flere fravælger  kollektiv transport til fordel for egen bil. S-
togsbanen og Movia har på to år til sammen oplevet en 
nedgang på over 10 mio rejsende svarende til ca. 3 %..

• Andelen af arbejdspladser, der kan nås inden for en time 
med kollektiv transport er faldet i de fleste byer og 
områder i Greater Copenhagen

• Øresundstogenes punktlighed ligger væsentlig under  de 
regionale jernbaner og oplevede et fald fra 2016 til 2017

Digital 
infrastruktur 
stadig ikke i top

• Selvom der de seneste år er sket en positiv udvikling i den 
digitale infrastruktur i Greater Copenhagen, er andelen af 
borgere med adgang til højhastigheds internet stadig 
væsentligt lavere i mange dele af Greater Copenhagen 
sammenlignet med de andre nordiske metropolregioner.

Flaskehalse i 
kompetence- og 
arbejdskraftfor-
syning

• Det er i højere grad de samme typer af arbejdskraft, der er 
efterspurgt i hele regionen, særligt inden for faglærte 
erhverv i den private og offentlig sektor. 
Arbejdskraftskonkurrencen sænker den funktionelle 
integration af regionen. 
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3. Integration, vækst og 
beskæftigelse

Samfundsøkonomien vokser jævnt i Greater Copenhagen med et par
%. om året og er indtil videre ikke påvirket af den globale
usikkerhed om verdenshandlen og Brexit. Selv om arbejdsløsheden
er lav, og der i mange brancher er mangel på arbejdskraft på begge
sider af Sundet, er lønstigningerne lave. Det samme er inflationen –
i Sverige ca. 2 %. og i Danmark ca. 1 %.

Antallet af vækstvirksomheder er højt, og den beskæftigelsesmæssige
integration – arbejdspendlingen mellem Hovedstaden og Sjælland,
og mellem Skåne og Halland, samt fra Hovedstaden til Skåne – går
frem. Kun pendlingen fra Skåne til Hovedstaden falder, men der er
tegn på, at faldet er stoppet.

Stabil vækst men eksportpause, især i Danmark og i 
Hovedstaden, i 2017-18 

Både den danske og den svenske samfundsøkonomi er i god balance og

vokser med med ca. 2 %. om året. I begge lande, og i alle fire regioner i

Greater Copenhagen er væksten bredt drevet af vækst i det private og

delvist også i det offentlige forbrug, af eksport samt offentlige og private

investeringer. Forbruger- og erhvervstilliden er positiv, men vigende –

mange tror, at der kan komme problemer udefra, fx pga internationale

konflikter mellem USA og Kina, eller i Mellemøsten, eller som følge af

Brexit, men er dog ikke stærkt bekymrede.

De indikatorer vi har for eksporten (af varer og tjenester samlet) fra

virksomheder i Hovedstaden og i Sjælland viser, at selv om Hovedstaden

tidligere har været en vigtig vækstmotor for Danmark har eksportvæksten i

begge regioner i de sidste 2-3 år ligger lidt under væksten i den samlede

danske eksport. I Danmark regner de økonomiske vismænd med en

eksportpause i 2018 (dvs. en realvækst på kun 0,4 %) som følge af

international usikkerhed – men det er ikke en vækstpause, der får

arbejdsløsheden, som ligger stabilt lavt på 4 %., til at stige.

Den svenske eksport af varer og tjenester er i de sidste 3-4 år steget lidt

stærkere end den danske eksport. Det skyldes bl.a. den faldende svenske

kronekurs – fra en værdi på 90 danske øre i 2012-13 til nu 70 øre

I de næste to år regner vismændene i Danmark og Konjunkturinstitutet i

Sverige med en dansk eksportvækst på 3 %. og en svensk eksportvækst på 2

%.

► Eksporttallene er for Danmark baseret på tal for virksomhedernes ikke-

momspligtige omsætning. Både i Danmark og i Sverige registreres

eksporten fra en koncern der, hvor koncernens hovedkontor ligger.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik og

Statistiska Centralbyrån, De Økonomiske Råd og Konjunkturinstitutet.
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3. Integration, vækst og 
beskæftigelse

Høj beskæftigelse i hele Greater Copenhagen

Arbejdsløsheden i Danmark og Region Hovedstaden er ca. 4 %. og i
Sverige 6 %. I Skåne er arbejdsløsheden dog lidt højere - ca. 9%. I mange
fag er der imidlertid fuld beskæftigelse og mangel på arbejdskraft og
mange ubesatte stillinger, som sætter en bremse på den økonomiske vækst.
Det er vidt omfang også de samme brancher og fag på begge sider af
Øresund, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Tidligere, i 00´erne, var var den danske økonomi overophedet, mens der
var arbejdsløshed i Skåne, fx i flere industri- og byggefag. I dag er det
anderledes – der er ikke overophedning, men dog et ”stramt”
arbejdsmarked i begge lande. Pendlingen over Øresund er derfor for
øjeblikket en god kilde til integration mere end en faktor, der kan udjævne
konjunkturerne og modvirke flaskehalse. Der er således mangel på
håndværkere, teknikere og personale til sundheds- og socialsektoren på
begge sider af Øresund.

Stigende pendling på begge sider af Øresund – men pendlingen fra 
Skåne til Danmark er faldet

Pendlingen mellem Hovedstaden og Sjælland, mellem Skåne og Halland,
og fra Hovedstaden til Skåne (dvs. folk der bor i Hovedstaden og arbejder i
Skåne) er stigende. Stadigt flere er parate til at bruge tid på at pendle for at
beholde eller få et godt job. Pendlingen fra Skåne til Hovedstaden er faldet
– fra 19.000 i 2008 til nu kun 12-13.000. Det skyldes bl.a.
grænsekontrollen – men også, at der har været en vis reduktion af
forskellene mellem boligpriserne og lønningerne i Hovedstaden og i Skåne.

Den positive nyhed er, at faldet i grænsependlingen tilsyneladende er
stoppet. En mulig forklaring er, at toggangen – efter væsentlige forringelser
for nogle år siden i forbindelse med etableringen af grænsekontrol – er
forbedret igen (flere timer med togafgang hvert 10. minut mellem
København og Malmö). Det er også interessant, at pendlingen fra
Hovedstaden til Skåne er steget og ikke faldet (selv om den ligger på et
klart lavere niveau end pendlingen den anden vej). Det bemærkes også, at
selv om pendlingen mellem Halland og Skåne er steget, er den stadig langt
fra niveauet mellem Sjælland og Hovedstaden.

Kilder; DSB, Skånetrafiken, Scandlines og – for 2017 – skøn fra Øresundsinstituttet
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3. Integration, vækst og 
beskæftigelse

Mange vækstvirksomheder i hele Greater Copenhagen

En indikator for et sundt vækstklima for virksomhederne er antallet af
vækstvirksomheder. Det måler vi her som virksomheder, der i de sidste tre
år er vokset mec i gennemsnit mindst 10 %. om året. De seneste
tilgængelige data viser, at vækstvirksomhedernes andel af det samlede antal
private virksomheder er vokset. I Hovedstaden er den vokset fra 14 til 17
%, i Sjælland fra 11 til 14 %., og i Skåne og Halland fra 11 til 13 %.,
figuren. Det går med andre ord den rigtige vej i alle 4 regioner. En ny
faktor i vækstbilledet er, at det i Skåne og i Malmö i dag er
servicevirksomheder, der i højere grad end industrivirkomheder driver
væksten (Kilde: SCB, statistikdatabasen, Företagens ekonomi).
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4. Infrastruktur og mobilitet

Infrastruktur og mobilitet er stadig en af Greater Copenhagens store
styrker. Her er mindre trængsel end i andre metropoler og samtidig
en stort antal rejser, der foretages med kollektive transportmidler.
Der er dog et faldende antal rejser med kollektiv transport i og
omkring København. Indvielsen af den nye metroring vil muligvis
vende denne udvikling.

Mindre trængsel i Greater Copenhagen end andre 
nordeuropæiske storbyer

Set over et længere tidsperspektiv er trængselsniveauet for bilister, målt

som ekstra rejsetid ift. rejsetid ved ‘frit flow’, forholdsvist stabilt i Malmö

og svagt stigende i København. For København er trængselsniveauet dog

gået ned siden det toppede med gennemsnitligt 23 % ekstra rejsetid i 2016.

I Malmö har den gennemsnitlige forsinkelse i forhold til frit flow ligget

stabilt omkring de 15 % i en længere årrække. I de mest travle timer må

indbyggerne i København regne med forsinkelser på 48 % (om morgenen)

og 44 % (om aftenen). Det er en stigning på 4 % siden 2016 for

aftenmyldretiden. Sammenlignet med andre storbyer i Nordeuropa er

niveauet i både København og Malmö dog stadig noget lavere. I

Stockholm, Hamburg og Berlin er den gennemsnitlige ekstra rejsetid

omkring de 30 % for hele dagen og op til 60 % om aftenen.
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Trængselsniveau over tid

København Malmö

Flere biler og mere trafik på vejen

GPS-tallene beskriver den travleste time morgen og aften. Der er andre

måder at anskue trængsel på. Vejdirektoratet i Danmark fortæller i deres

rapport om statsvejene fra 2019, at trængslen i Region Sjælland og

Hovedstaden begynder tidligere og tidligere på morgenen. Myldretiden er

derfor blevet udvidet, hvilket vil sige, at der samlet set er trængsel over

længere tid end før. Dette skyldes ifølge Vejdirektoratet, at der er flere, der

vælger bilen. Ud over de barrierer der kan være ved at skulle tage kollektiv

transport, peger rapporten på at en god samfundsøkonomi giver flere biler.

Siden 2010 er antallet af biler på vejene steget med næsten 20 %.
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► Figuren viser gennemsnitlig ekstra rejsetid ift. rejsetiden ved ‘frit flow’ 

Kilde:Tom Tom / Atkins

► Figuren viser gennemsnitlig ekstra rejsetid ift. rejsetiden ved ‘frit flow’ 

Kilde:Tom Tom / Atkins
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4. Infrastruktur og mobilitet

Faldende antal rejser med S-tog og Movia-busser

Selvom trængselsniveauet i Greater Copenhagen ligger lavere end i andre

lignende metropolområder, så er der alligevel en tydelig udvikling i og

omkring København væk fra kollektive transportmidler. S-togsbanen og

Movia har på to år til sammen oplevet en nedgang på over 10 mio.

passagerer/rejser svarende til 3 %. For de fleste andre strækninger har

udviklingen i antallet af rejsende været stabil eller som i Halland stigende.

Samlet set betyder udviklingen, at det gennemsnitlige årlige antal rejser

med kollektive transportmidler pr. indbygger er faldet fra 147 til 145 i

2018.

Lavere punktlighed for Øresundstog

Med hensyn til punktligheden er der en svagt faldende tendens fra 2017 til

2018 som primært skyldes fald i fjerntogenes punktlighed, hvorimod de

fleste by/stads- og regionbuser samt S-tog og metro oplever stabil eller øget

punktlighed. Busserne er typisk påvirket af vejarbejder og byggeaktiviteter,

mens fjerntogene påvirkes af øget trafik på banerne og komplekse

sammenhænge mellem køreplanerne. Dette gør sig også gældende for

Øresundstogene, som på hele strækningen har lavere punktlighed end andre

linjer.

”I takt med att fler har börjat att trafikera

Västkustbanan, desto mer ansträngd har

kapaciteten på Västkustbanan blivit vilket innebär

ett mindre robust system och försämrad

punktlighet. Öresunds-tågssystemet är ett långt

system med ändar i Göteborg, Kalmar, Karlskrona

och Helsingör. Långa linjer är oftast mer

störningskänsliga och förseningar har därmed en

tendens att fortplanta sig i systemet.” – Björn

Stenbäck, Trafikstrateg, Hallandstrafiken.

”Här vid Öresundsbron ser vi att företagens

integration – dvs. frakten över sundet – fortsätter

att växa. Det samma gäller fritidspendlingen. Vi

gör vad vi kan för att medverka till en så grön

transport som möjligt”. – Caroline Ullman-Hammer, adm.,

direktør, Øresundsbron.

Interessenter efterspørger punktlighed og sammenhæng

Blandt interessenterne er der et stort ønske om forbedringer i
Øresundstogenes punktlighed og driftsstabilitet, hvor den nuværende
situation er frustrerende for mange pendlere og arbejdsgivere.
Samtidigt påpeger mange interessenter, at sammenhængende
forbindelse mellem knudepunkterne i i hele regionen og et ensartet
informationssystem er vigtigt for at fremme mobiliteten på tværs af
regionen.
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5. Tiltrækning af talent, virksomheder 
og investeringer til regionen 

Inden for internationalisering oplever Greater Copenhagen på de fleste 

parametre en øget globalisering, mens national lovgivning og den 

internationale konkurrencesituation begrænser udviklingen på andre 

områder. 

Helt overordnet kan der siges, at storbyområdet omkring København, 

Malmø og Lund er den primære tiltrækningskræft både, når der tales 

tiltrækning af talent såvel som turisme. Ses der isoleret på Region 

Hovedstaden og Region Skåne er det disse regioner der står for 90% af 

tiltrækningen af både videnarbejdere og turister. 

Udfordringer med den intra-regionale sammenhæng

En gennemgang af tallene for tiltrækning af talent, virksomheder og

investeringer til regionen peger på, at det særligt er inden for dette

fokusområde, at Greater Copenhagen-samarbejdet har en udfordring med at

få metropol-områderne og oplandsregionerne til at spille positivt sammen.

Mens der er trængsel af turister i København og til dels Malmö, så ligger

f.eks. Region Sjælland langt bagefter i turismeudviklingen. Hvordan de

mange investeringer og det store in-flow af turister, internationale

vidensarbejdere og studerende kan være med til at løfte oplandsområderne

er dermed et af samarbejdets udfordringer men også potentialer

fremadrettet.

Internationale studerende

Den samlede internationalisering på de videregående

uddannelsesinstitutioner er defineret ved antallet af internationale

helårsstuderende samt udvekslingsstuderende det pågældende år. Ses der

udelukkende på universiteterne i Greater Copenhagen er andelen af

internationale studerende stagneret de seneste år ved omkring 15%.

Den generelle tendens i regionen er, at tiltrækningen af internationale

studerende har været konstant. På de københavnske universiteter f.eks. Er

den ændringen i antallet af internationale studerende blot været 2,7 % fra

2015 til 2018.

Trine Højbjerg Sand, sektionsleder af International Education & Grants

ved Københavns Universitet, peger på en politisk barriere som den primære

årsag til stagnationen. Siden 2013 har danske universiteter skulle tilstræbe

en ligeværdig balancering af ind- og udgående studerende for at undgå

økonomiske sanktioner. Danske universiteter er således stillet en smule

anderledes i det internationale talentkapløb, hvor universiteterne

konkurrerer på de mest attraktive vilkår. Trine Højbjerg Sand fremhæver,

at universiteterne stadig er meget ambitiøse omkring international

markedsføring og tiltrækning af talenter. Hun peger på Novo Nordisk

International Talent Program, som et eksempel på en professionel

tiltrækning af talentfulde internationale studerende. Programmet er et

samarbejde mellem Novo Nordisk og Københavns Universitet.

153.813
86%

24.483
14%

Internationalisering på 
videregående uddannelser

Nationale Samlet internationalisering

► Stigningen i 

andelen af 

internationale 

studerende i Greater 

Copenhagen er 

stagneret de seneste 

år.

Kilde: Danske 

Universiteter, 

Universitets-

kanslerämbetet og de 

enkelte institutioner.
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5. Tiltrækning af talent, virksomheder 
og investeringer til regionen 

Flere udenlandske vidensarbejdere

Overordnet for Greater Copenhagen er der igennem de senere år kommet

flere udenlandske vidensarbejdere. Området har samlet set i 2017 tiltrukket

knap 20% flere internationale vidensarbejdere end 2015.

I forhold til udviklingen i antallet af udenlandske vidensarbejdere ses, at

især Region Hovedstaden vækster og globaliseres. Fra 2015 til 2017 er

antallet af udenlandske vidensarbejdere steget med 22% i Hovedstaden.

Det betyder at Region Hovedstaden udvikler sig hurtigere på denne

indikator. Skåne indtager andenpladsen men har stadig kun 1/5 så mange

internationale vidensarbejdere som Region Hovedstaden. Både i Halland

og Sjælland er antallet udenlandske vidensarbejdere begrænset.

Det bør nævnes, at der arbejdes med lidt forskellige definitioner i de to

lande. På trods af dette hersker der dog ingen tvivl blandt de interviewede

interessenter om, at København er den primære tiltrækningskilde af

internationale talenter.

”I mit arbejde med bl.a. internationalt omdømme,

har jeg bemærket at København nærmest er mere

kendt end Danmark. Årsagerne er mange.

København er en hovedstad godt geografisk

placeret i kontinentaleuropa og forbindes globalt

med høj grad af sikkerhed, lykke, ligestilling,

æstetik og velfærdsværdier og ´-idealer, som er

meget værdifuldt for internationale videns-

arbejdere” – Trine Sand, chef for International Uddannelse ved

Københavns Universitet.

Det er således både den gode beliggenhed og opkobling internationalt set

såvel som de bløde værdier omkring byliv og tryghed som er Greater

Copenhagens forcer.

Ansatte i udenlandske virksomheder

En anden indikator, som angiver i hvor stor grad Greater Copenhagen er

integreret i den globale økonomi er er antallet af ansatte i udenlandske

virksomheder. Her viser tallene endnu en gang, at Region Hovedstaden i

højere grad er internationaliseret end de tre andre regioner. Figuren

nedenfor viser antallet af ansatte i udenlandske virksomheder i 2016 samt

den tilsvarende andel af den samlede arbejdsstyrke. Region Hovedstaden

har den største andel af ansatte i udenlandske virksomheder, men har ikke

oplevet en nævneværdig udvikling i andelen de seneste 15 år. I 2005 var

der således 169.344 årsværk tilknyttet i udenlandske virksomheder,

svarende til ca 18 % som andelen også ligger på i dag. Også Skåne og

Hallands län lå i 2005 på ca. samme niveau som i dag, mens Region

Sjælland i samme periode er gået fra under 1 % til 8 % i dag.

Halland

13 400
(8%)

Skåne

84 700
(13%)

Sjælland

16 400
(8%)

Hovedstaden

188 000
(20%)

► Antal og andel ansatte (årsværk) i udenlandske virksomheder af ansatte i 

samtlige virksomheder. Kilde: Dansk Statistik & Tillväxtanalys samt Eurostat.
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5. Tiltrækning af talent, virksomheder 
og investeringer til regionen 

Turismen er centreret i storbyområderne

Hvad angår turisme i Greater Copenhagen viser sammenligningen, at
regionen til sammen har tredje flest internationale overnatninger blandt
større metropoler i nærområdet kun overgået af Berlin og (her
Nordholland). Selvom Berlin tiltrækker ca. 5 millioner flere turister
(overnatninger) årligt, stiger antallet af turister i øjeblikket med ca. 500.000
om året i begge metropoler. Vækstraten er desuden en del højere end både
Oslos, Stockholms og Hamburgs, hvilket tyder på, at turismen i Greater
Copenhagen er i en god udvikling. Greater Copenhagen nyder godt af de
globale tendenser med øget turisme, hvor en voksende middelklasse i
Europa rejser mere og mere. Set i det perspektiv følger Greater
Copenhagen udviklingen uden at lægge sig i spidsen eller sakke bagud. Det
er især København, men også Malmø, der suverænt har flest internationale
overnatninger med henholdsvis. 6,6 mio. og 1,6 mio. internationale
overnatninger. Til sammenligning har region Sjælland og Halland begge
kun omkring en halv million internationale overnatninger. Det er derfor
oplagt at tænke den begyndende ”turismetrængsel” i metropolområderne
sammen med turismeudviklingen i oplandsområderne.

Udenlandske investeringer i Greater Copenhagen 

Sammenligningen af udenlandske investeringer viser, at Greater
Copenhagen tiltrækker flere strategiske investeringer end både Hamburg,
Helsinki, Oslo og Stockholm. Selvom strategiske investeringer svinger
meget over tid er det iøjnefaldende, at Greater Copenhagen og Berlin ligger
nogenlunde på niveau. I forhold til Amsterdam og Dublin halter Greater
Copenhagen dog efter i tiltrækningen af udenlandske investeringer. Ud
over at virksomheder generelt søger derhen, hvor der allerede er den største
masse af virksomheder og indbyggere, så er både Amsterdam og Dublin
kendt for fordelagtige skatte- og virksomhedsregler.

Kilde: Eurostat Kilde: CopCap

► Greater 

Copenhagen (her 

dog uden 

Halland) er godt 

med i forhold til 

de nærmeste 

konkurrenter, når 

det gælder 

antallet af 

strategiske 

investeringer, 

dog uden at være 

på niveau med 

Amsterdam og 

Dublin. Figuren 

viser 

investeringerne 

for to treårige 

perioder. 

Kilde:CopCap
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6. Nøgleindikatorer

Generelt peger de otte nøgleindikatorer på, at Greater Copenhagen har
været inde i en positiv udvikling de seneste år. Der har været stabil
økonomisk vækst i regionen, voksende produktivitet og beskæftigelse og en
større andel af befolkningen som tager en lang uddannelse. Samtidigt har
regionen bibeholdt sin nordeuropæiske førerposition ift. international
tilgængelighed. Sammenlignet med de andre nordiske og nordtyske
metropolregioner klarer Greater Copenhagen sig relativt godt, om end
væksten og udviklingen har været en anelse mere positiv i Stockholm og
Oslo inden for en række nøgleindikatorerne. Udfordringen for Greater
Copenhagen ser dog især ud til at være en ulige vækst og udvikling internt
i regionen, hvor det primært er storbyområderne omkring København og
Malmø, som har trukket væksten.

Udviklingen i bruttoregionalproduktet (BRP)

Greater Copenhagen har de seneste år oplevet en stabil økonomisk vækst
og en øget produktivitet (målt som BRP pr. beskæftigede). Produktivitets
og velstandsmæssigt er regionen stadig ikke på højde med Stockholm, Oslo
og Hamborg, men produktivitetsudviklingen har de seneste år været
stærkere i Greater Copenhagen end i de andre nordeuropæiske
metropolregioner bortset fra Oslo. Internt i Greater Copenhagen har
væksten været ulige fordelt. Således oplevede Hovedstaden og Skåne en
samlet vækst i BRP på henholdsvis 18% og 14% fra 2008 til 2018, mens
væksten i samme periode var 5% i Region Sjælland og 7% i Halland.

” Generellt har utvecklingen i Greater 

Copenhagen-regionen varit gynnsam de senaste

åren. Företagen växer, infrastrukturen förbättras

och antalet högutbildade ökar. Och vi lockar fler

och fler gäster från hela världen. Men det är

viktigt att fortsätta ansträngningarna, annars

riskeras tillväxten." - Stephan Muechler, VD, Sydsvenska 

Handelskammaren. 

BRP i million USD (faste priser)

2008 2012 2016

Greater Copenhagen 169.191 171.947 193.962

Berlin 126.459 133.021 147.093

Hamburg 121.164 118.627 127.696

Stockholm 113.886 124.250 141.389

Oslo 64.794 71.380 88.528

Kilde: OECD Stat

Kilde: Egne beregninger på baggrund af OECD Stat
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6. Nøgleindikatorer

Andel af befolkning med en videregående uddannelse

Andelen af befolkningen med en videregående (tertiær) uddannelse har
været støt stigende i Greater Copenhagen de sidste mange år. Dette gælder
dog også generelt for de andre metropolregioner, hvorfor Greater
Copenhagen stadig ligger langt efter Stockholm og Oslo på denne
indikator. Ser vi nærmere på tallene er det især Region Hovedstaden der de
sidste 7-8 år oplevet vækst i antallet af højtuddannede. En udvikling som
gør, at hovedstadsområdet ift. højtuddannede i dag ligger på niveau med
både Stockholm og Oslo. Både i Hallands län og i Region Sjælland har
udviklingen derimod været mere moderat Udviklingen er i høj grad drevet
af bosætningsmønstre og arbejdsmarkedets efterspørgsel på højt
kvalificeret arbejdskraft., såvel som den geografiske fordeling af
uddannelsesstederne.

Beskæftigelsesfrekvensen

Andelen af beskæftigede personer i i befolkningen har de sidste 4-5 år
ligget nogenlunde stabilt i regionen med tendens mod en lille stigning.
Dette er ligeledes situationen i de andre Nordeuropæiske metropolregioner.
Generelt ligger andelen af beskæftigede personer i arbejdsstyrken i Greater
Copenhagen nogenlunde på niveau med niveauet i de andre
nordeuropæiske metropolregioner. Stockholm har med 79% den højeste
beskæftigelsesgrad mens Berlin med 73% ligger lavest.

Kilde: OECD Stat, Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån og Statistisk Sentralbyrå
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6. Nøgleindikatorer

Adgang til 100 Mbit/s bredbånd

Adgangen til hurtigt og stabilt internet målt som adgangen til 100 Mbit/s
bredbånd er forbedret markant de seneste 3 år. Særligt i Region Sjælland og
i Skånes Län har en større andel af befolkningen fået adgang 100 Mbit/s
bredbånd siden 2016. Dette ændrer dog stadig ikke ved, at befolkningens
adgang til hurtige og stabile internetforbindelser i Greater Copenhagen,
med undtagelsen af hovedstadsområdet, stadig ligger lidt efter de andre
nordeuropæiske metropolregioner.

Flyruter og passagerer 

Selvom udviklingen i det samlede antal af flypassagerer i Københavns
Lufthavn (CPH) har ligget en anelse under lufthavnene i Stockholm
(ARN), Oslo (OSL) og Helsinki (HEL) er Greater Copenhagen stadig den
mest internationalt forbundne region i Nordeuropa målt på flyruter og
passagerer.

” En klar styrkeposition for Greater Copenhagen 

og et omdrejningspunkt for den hidtidige såvel 

som fremtidige vækst er international 

tilgængelighed i området. Københavns Lufthavn 

er en nøgle i det. Den skaber sammen med 

luftfartsselskaberne en høj og robust 

international tilgængelighed.” – Michael Svane, 

branchedirektør - Dansk Industri

Ruter og passagerer 2018

CPH OSL ARN HAM HEL

Antal direkte ruter 183 151 167 132 148

Internationale ruter 
177 118 147 123 132

Interkontinentale ruter 41 18 27 13 33

Europa 124 94 111 104 88

Skandinavien 12 6 9 6 11

Indenrigsruter 6 33 20 9 16

Antal passagerer 30,3 28,3 26,9 17,2 20,8

Passagervækst 2015-2018 14% 15% 16% 10% 27%

Kilder: SRS Analyser (ruter) og ACI (passagerer)
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6. Nøgleindikatorer

Antal arbejdspladser inden for 60 min.

Tilgængeligheden til arbejdspladser er siden 2014 øget markant for langt de
fleste byer og byområder i Greater Copenhagen. Blandt en række af de
interviewede interessenter er der dog bekymring over, at antallet af
arbejdspladser, der inden for en time kan nås med kollektiv trafik, er vokset
mindre end tilfældet er for arbejdspladser, der kan nås inden for samme
tidsramme i bil og at andelen af rejser foretaget i kollektiv transport
generelt har været faldende i regionen.

Udviklingen i antal arbejdspladser inden for 60 min. transport 

fra 2014 til 2018

By Kollektiv Bil

København H 15,5% 15,9%

CPH Airport 14,6% 17,0%

Roskilde 14,5% 22,7%

Malmö Hyllie 9,3% 14,0%

Malmö C 1,6% 14,9%

Ringsted 15,1% 23,4%

Køge 27,1% 29,2%

Hillerød 7,3% 21,8%

Helsingør 5,0% 41,3%

Lund C -1,1% 11,1%

Helsingborg C 13,6% 25,7%

Lund ESS 859,6%* 11,7%

Landskrona Skeppsbron 10,9% 55,6%

Halmstad C 41,5% 13,7%

Ystad 19,2% 28,7%

Kristianstad C 9,2% 31,5%

Total 14,9% 21,8%

* Skyldes indsættelse af  helt ny busrute

Kilde: Region Skåne
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6. Nøgleindikatorer

Patenter

Antallet af patenter og patentansøgninger er en indikator for
innovationsaktiviteten i en given region eller sektor. Det er særligt
universitetsmiljøerne omkring København og Lund som er drivkræfter for
patentansøgninger. Det skal dog bemærkes, at anvendelsen af patenter
varierer meget fra sektor til sektor og primært bruges af virksomheder og
forskere som beskæftiger sig med mekaniske, kemiske, biologiske og
elektroniske teknologier. Således ansøges der eksempelvis langt sjældnere
om patenter i relation til udviklingen af rent digitale løsninger og inden for
servicebrancherne generelt set (kilde: Patent og varemærkestyrelsen 2019).

Antallet af patentansøgninger svinger meget fra år til år i både Greater
Copenhagen såvel som i de andre nordeuropæiske metropolregioner. Det er
derfor svært at sige noget entydigt om udviklingstendenserne. Generelt set
ligger antallet af patentansøgninger i Greater Copenhagen over niveauet for
både Hamborg, Oslo og Berlin men en del under nivauet i Stockholm.

161

430
354

84

► Figuren viser 

gennemsnittet af 

patentansøginger pr. 

region over de seneste 

fem år. I praksis 

svinger antallet af 

patentansøgninger 

ofte meget fra år til 

år. Det høje antal 

patenter i Skåne 

kommer i høj grad fra 

F&U miljøerne i og 

omkring Lunds 

Universitet.

Kilde: OECD Stat Kilde: OECD Stat
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