
1 
 

Studietur til München 
For Borgerrepræsentationens medlemmer 

Den 19. - 22. maj 2014 

 

Delegation: 

Rikke Lauritzen (delegationsleder) 

Andreas Liske Keil 

Neil Stenbæk Bloem 

Cecilia Lonning-Skovgaard 

Henrik Nord 

Ikram Sarwar 

Jakob Næsager 

Jonas Bjørn Jensen 

Karin Storgaard 

Lars Aslan Rasmussen 

Mia Nyegaard 

Niels E. Bjerrum 

Rune Dybvad Simonsen 

Tommy Petersen 

Flemming Dubgaard Hansen (embedsmand) 

Marianne Brunbjerg (embedsmand) 

Thorbjørn Maigaard (embedsmand) 

Gorm Kjær Nielsen (embedsmand) 



2 
 

München 
 
I hver valgperiode tilbydes medlemmerne af Borgerrepræsentationen at deltage i en studietur. I denne 
samling har medlemmerne kunnet vælge mellem studieture til Hamburg, München og Wien. Studieturen til 
München var den anden tur i rækken og havde vækst og livskvalitet som tema. 
 
München har cirka 1,4 millioner indbyggere og er på mange måder sammenlignelig med København, blandt 
andet i forhold til størrelse, et stort fokus på klimaløsninger, teknologi og livskvalitet i verdensklasse. Dertil 
kommer, at byen, ligesom København, er et vækstcentrum. 

 
Møder og besøg 
 
Mandag den 19. maj: 

 
Præsentation af München v. Kurt Kapp 
Delegationen lagde ud med at mødes med Dr. Raymond Seller. Han bød velkommen på byens rådhus og 
forklarede om det komplicerede konstitueringsspil efter valget i kommunen seks uger tidligere.  
Derefter gik turen til Afdelingen for beskæftigelse og økonomisk udvikling, hvor direktør Kurt Kapp 
præsenterede byens nøgletal. Ligesom København står München også overfor udfordringer med 
befolkningstilvækst, trafik og miljø.  
 
Münchens økonomiske udvikling v. Raymond Seller 
Delegationen fik herefter en kort introduktion til Münchens økonomiske og infrastrukturelle udvikling. 
Under 2. Verdenskrig blev 70 procent af München destrueret, og byen måtte efterfølgende genopbygges. 
Store virksomheder som eksempelvis Allianz og Siemens flyttede i denne periode fra Berlin til München, og 
det samme gjorde en stor del af militærindustrien. I 1972 afholdt München de Olympiske Lege, hvilket 
betød, at byen fik et velfungerende offentligt transportnet.  
 
Hvad gør München for at tiltrække virksomheder? v. Rita Müller-Roider 
Rita Müller-Roider fra kommunens Afdeling for beskæftigelse og økonomisk udvikling præsenterede 
Münchens erhvervspolitik. Her har København og München mange ligheder i forhold til økonomisk 
potentiale. München er Tysklands tredjestørste by, og den forventes at vokse med 200.000 indbyggere 
frem til 2030.  
Efter oplægget diskuterede delegationen og oplægsholderen de såkaldte clusters. Clusters er en form for 
klyngestruktur, hvor erhvervsvirksomheder indenfor samme branche skaber innovation i fællesskab. 
Diskussionen gik primært på, hvorvidt kommunen skal medvirke til at starte sådanne klynger op, eller om 
det skal overlades til markedet?   
 
Hvordan tiltrækker München store kongresser? v. Sandra Klinger  
Sandra Klinger fra Convention Bureau Munich forklarede om Münchens strategi i forhold til at tiltrække 
kongresser – særligt indenfor medicinalindustrien. Her konkurrerer München med en lang række byer, 
herunder København og Stockholm. Convention Bureau Munich er 100 procent ejet af kommunen.  
Efter oplægget tog delegationen på byvandring med Dr. Raymond Seller. En byvandring, der tog 
delegationen rundt til flere af de områder i byen, de forskellige oplægsholdere havde berørt i løbet af 
dagen. 
 
Tirsdag den 20. maj 
 
Danish Innovation Center v. Anne Katrine Greisen 
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Studieturens anden dag blev indledt på Danish Innovation Center, der er et partnerskab mellem 
Uddannelses- og Udenrigsministeriet, som skal sikre danske virksomheder adgang til viden fra andre 
markeder og kapital. 
 
München er et kraftcenter for uddannelse og innovation, hvilket betyder, at byen også huser førende 
universiteter, virksomheder og forskningsenheder - både private, offentlige og semi-offentlige.   
Delegationen diskuterede, hvad man i København kan lære af det tyske eksempel, og hvorvidt man skal 
udvælge erhvervsklynger og belønne dem, der gør det godt, eller man skal satse på rammebetingelser 
alene.  
 
Strategisk byudvikling v. arkitekt Andreas Garkisch 
München og København deler en række udfordringer i forhold til den strategiske byudvikling. Det gælder 
eksempelvis fokus på tæthed, da München, ligesom København, vokser markant i disse år. Derudover deler 
byerne den udfordring, som ligger i at få bygget billige boliger til en voksende befolkning. Arkitekt Andreas 
Garkisch viste som et led i mødet delegationen rundt i forskellige byudviklingsområder. Delegationen var 
især interesseret i den lokale regel om, at bygherrer forpligter sig til at bygge 30 procent almene boliger, 
når de får tilladelse til at bygge boliger i München.  
 
 

 



4 
 

 

 

Siemens Sustainable Urban Development v. city account manager Kurt Othendal Nielsen 

Efter frokost indledte delegationen et længere besøg hos Siemens, der havde forberedt en række oplæg. 

Det første var fra den danske repræsentant Kurt Othendal Nielsen, som fortalte overordnet om Siemens og 

deres forretningsområde. 

Urban Mobility Solutions v. Dr.Andreas Melhorn 

Trængsel i byen skaber en række problemer i form af tab af effektivitet, og trængsel påvirker samtidig 

miljøet negativt. Dette gør sig gældende for byer over hele Europa. Dr. Andreas Melhorn pegede på en 

række redskaber, der kan afhjælpe problemet. F.eks. politiske indgreb, reguleringer, investeringer, mindre 

transportbehov, skift i transportform, delebiler, optimering af flowet, innovation og integrering. 

Dr. Andreas Melhorn præsenterede en række eksempler på løsninger fra Siemens: 

 Nye elektriske teknologier til biler, busser og metro. 

 ’Fast Lane’ i Tel Aviv, hvor det koster penge at køre i hurtigbanen. Pengene går til offentlig 

transport.   

 Berlin app, der integrerer information om al transport og billetkøb. Så man kan tage bilen til 

stationen og tage toget derfra eller leje en el-bil og skifte til metro.  
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 Havneinfo om trafik på vej fra store skibe, som kan fortælle lysreguleringen, at man snart kan 

forvente et større færgetræk fra blandt andet lastbiler. 

Grøn omstilling og fremtidens energisystem v. Birgit Alt 

I Tysklands vedtagne energiplan fremgår det, at man vil lukke alle atomkraftværker i 2022, samt at 80 

procent af Tysklands energiforsyning skal komme fra vedvarende energikilder i 2050. Disse målsætninger 

stiller Tyskland over for en række udfordringer, særligt i forhold til lagring af og pris på energi.  

Løsningen er smarte bygninger og smarte enheder, der både kan producere energi og måle, hvad der skal 

tilføres af energi udefra. 

Det betyder, at fremtidens energinetværk bliver langt mere komplekst end det, vi kender i dag. Tidligere 

havde man blot kilder til energi og aftagere af energi, men fremover vil man have et komplekst netværk af 

bygninger og andre enheder, der både producerer og bruger energi og skiftevis både kan være 

nettobidragere og -modtagere af energi. Udfordringen er at få de forskellige enheder til at tale sammen. 

Dagen blev afsluttet med en rundvisning på Siemens, hvor Henning Larsens tegnestue er ved at bygge 

Siemens’ nye hovedkontor. 
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Onsdag den 21. maj 
 
Münchens offentlige transportsystem v. Bernhard Fink  

 

Studieturens tredjedag blev indledt med en række oplæg om byens offentlige transportsystem, der ofte 

bliver beskrevet i rosende vendinger. Transportsystemet har dog nu nået sin maksimale kapacitet, så 

bystyret planlægger en ny tunnel til den centrale U-bahn linje gennem byen. Projektet koster 2,5 milliarder 

euro.  

Delegationen spurgte ind til forbuddet mod pendlerparkering i den indre by og beboernes reaktioner 

derpå. Der blev også spurgt ind til forholdet mellem bystyret og byens bilindustri i forhold til kollektive 

trafikløsninger.  

Pumas Project v. Markus Spring  

Markus Spring fra sundhedsforvaltningen præsenterede det nye regionale projekt: Pumas 

(www.pumasproject.eu), som skal udvikle bæredygtig trafik i byerne i alpeområdet.  

Kommunen vil gerne skabe sammenhæng mellem cyklisme og offentlig trafik. Derfor har den oprettet 

hjemmesiden www.openrouteservice.org, der foreslår ruter, hvor man kan kombinere cykel og offentlig 

transport i regionen. 

Herefter viste Dr. Raymond Seller delegationen Münchner Freiheit- stationen. Her har kommunen planer 

om, at borgerne skal kunne leje el-biler for på den måde at kombinere miljørigtig privatkørsel med den 

offentlige transport. 

http://www.pumasproject.eu/
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Turisme i München v. Geraldine Knudson 

 

München har 107 millioner besøgende årligt, heraf 11 millioner overnattende. Tallet er stigende, selvom 

kommunen ikke bruger store summer på at promovere byen som turistmål.  

Delegationen og oplægsholderen diskuterede emner som autenticitet og imødekommenhed – begge 

egenskaber man anser som en force for byen i turistmæssig sammenhæng.   

 

Torsdag den 22. maj 

 
Torsdag tog delegationen ud og besigtigede den olympiske by fra 1972, som sidenhen er blevet 
omdannet til rekreativt område med blandt andet park, svømmehal, udsigtstårn og koncertområde. 
Herfra gik det direkte til lufthavnen.  
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Bilag:  

Program for BR-studietur til München (den 19.-22. maj 2014) 
 

 

 

Mandag 19/5 Aktivitet Sted 

Kl. 05:15 

 

Ankomst til Kastrup Lufthavn Mødested: DSB-billetstand 

(terminal 3) 

Bemærk: Husk selv check-in af 

eventuel bagage  

Kl. 06:40 Afgang til München 

SAS: SK 661 

Kastrup Lufthavn 

Kl. 08:25 

 

Ankomst til München München Lufthavn 

Kl. 08:25 – 10:30  

 

Transport til Augusten Hotel  

(transport med bus) 

Augusten Hotel 

Kontaktperson: Thomas Wimmer 

Kl. 11.15 Introduktion til studieturen ved 

Flemming Dubgaard 

Augusten Hotel (foyer) 

Kl. 11:30 Afgang fra hotel – gåtur Augusten Hotel 

 

Kl. 12.00 – 14:00 Velkomstfrokost på München Rådhus 

ved politisk repræsentant 

München Rådhus  

Marienplatz 8 

80331 München 

 

Kontaktperson: 
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Dr. Raymond Saller 

Tel: +49 89/233-21332 

raymond.saller@muenchen.de 
 

Kl. 14:00 – 14:15 Introduktion til München ved 

direktør Kurt Kapp 

Afdeling for beskæftigelse og 

økonomisk udvikling 

Herzog-Wilhelm Strasse 15, 80331 

 

Kontaktperson: 

Dr. Raymond Saller 

Tel: +49 89/233-21332 

raymond.saller@muenchen.de 
 

Kl. 14:15 – 15:00 Münchens økonomiske udvikling. 

Historisk økonomisk udvikling i 

München. Introduktion til Münchens 

arbejde med vækstfremme. Offentligt 

samarbejde med private virksomheder 

og videninstitutioner. 

Livskvalitet.  

Afdeling for beskæftigelse og 

økonomisk udvikling 

Herzog-Wilhelm Strasse 15, 80331 

 

Kontaktperson: 

Dr. Raymond Saller 

Tel: +49 89/233-21332 

raymond.saller@muenchen.de 
 

Kl. 15:00 – 16:30 Business Location Munch 

Rita Müller-Roider fra Business 

Location Munch (svarende til 

Copenhagen Capacity) giver svar på: 

Hvorfor München er blandt Europas 

mest innovative byer? Hvordan byen 

understøtter forskning og udvikling? 

Hvorfor München er så succesfulde 

med at tiltrække udenlandske 

investeringer? 

Afdeling for beskæftigelse og 

økonomisk udvikling 

Herzog-Wilhelm Strasse 15, 80331 

 

Kontaktperson:  

Rita Müller-Roider (Marketings og 

kommunikationsdirektør) 

Tel. +49 89 233 22229 rita.mueller-

roider@muenchen.de 

mailto:raymond.saller@muenchen.de
mailto:raymond.saller@muenchen.de
mailto:raymond.saller@muenchen.de
mailto:rita.mueller-roider@muenchen.de
mailto:rita.mueller-roider@muenchen.de
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Kl. 16:30 – 17:00 Events 

Sandra Klinger fra Munich Convention 

Bureau (svarende til Wonderful 

Copenhagen) giver svar på:  

Hvad gør München for at tiltrække 

større events og kongresser til byen? 

Og hvilken betydning har det for byen 

ift. omdømme, turisme, økonomi mv.? 

 

Afdeling for beskæftigelse og 

økonomisk udvikling 

Herzog-Wilhelm Strasse 15, 80331 

 

 

Kontaktperson: 

Sandra Klinger 

Vicedirektør i Munich Convention 

Bureau  

Tel.: +49 (0) 89 233 30 214 

Sandra.klinger@muenchen.de  

 

Kl. 17:00 – 18:00 Bykendskab 

Kendskab til Münchens historie og 

arkitektur (gåtur) 

 

Kontaktperson: 

Dr. Raymond Saller 

Tel: +49 89/233-21332 

raymond.saller@muenchen.de 
 

Kl. 19:30 – 21:30 Middag 

 

Enchilada München 

Gabelsbergerstr. 97 

80333 München 

Tirsdag 20/5 Aktivitet Sted 

Kl. 08:30 Afgang fra hotel – gåtur Augusten Hotel 

Kl. 09:00 – 10:15 Danish Innovation Center 

Anne Katrine Greisen fra Innovation 

Center Denmark giver svar på:  

Hvem er Innovationscentret og 

hvorfor er de placeret i München? 

Hvad gør Bayern anderledes? Klynger, 

forskning, virksomheder. 

Danish Innovation Center 

Sendlinger-Tor-Platz 10 

 

Kontaktperson: 

Anne Katrine Gresien  

Konsulent – Danish Innovation 

mailto:Sandra.klinger@muenchen.de
mailto:raymond.saller@muenchen.de
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Innovationsmiljøet i München/Bayern. 

Dansk eksport til Tyskland – det 

sydtyske marked. 

 

Center + Handelsafdelingen 

Tel. +49 171 3096515 

annegr@um.dk 

Kl. 10:15 – 13:00 Strategisk byudvikling 

München og København deler en 

række udfordringer ift. den strategiske 

byudvikling. Det gælder fx fokus på 

tæthed, da byen vokser markant i 

disse år (ligesom København), samt 

udfordringer med at bygge billige 

boliger. Arkitekt Andreas Garkisch vil 

vise rundt i forskellige 

byudviklingsområder.  

 

Gåtur 

 

Diverse byudviklingsprojekter – 

bl.a. Hoffstatt og Theresienhöhe  

(Bus fra Sendlinger Tor kl. 10:40) 

 

Kontaktperson: Andreas Garkisch 

Akitekt 

+49 89 54 034 84-13 
garkisch@03arch.de 

Kl. 13:00 – 14:30 Frokost Restaurant Destina 

Maximiliansplatz 9 

+49 89-2351934-17 

 

Kl. 15:00 – 17:00 Siemens 

Introduktion til Siemens’ strategiske 

bysatsning og arbejde med 

bæredygtig byudvikling (ved Kurt 

Nielsen – City Account Manager i 

KBH).  

Mobilitet, kollektiv transport og 

reduktion af trængsel – 

lavenergitransport, letbane mm. (ved 

Andreas Melhorn – leder af Siemens 

Mobility Consulting). Grøn omstilling 

og fremtidens energisystem (ved Birgit 

Alt – Siemens Smart Grid). 

Siemens AG 

Wittelbacherplatz 2, 80333 

Indgang: Oskar Miller Ring 20  

 

Kontaktperson:  

Kurt O. Nielsen 

Tlf. +45 21 83 47 75 

kurt.o.nielsen@siemens.com 

mailto:annegr@um.dk
mailto:garkisch@03arch.de
mailto:kurt.o.nielsen@siemens.com
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Renovering af Siemens hovedkontor 

som opføres af Henning Larsen 

Achitects (ved Siemens Real Estate).   

Kl. 20:00 – 21:30  Middag Hofbräuhaus am Platzl 9, 80331 

München 

Onsdag 21/5 Aktivitet Sted 

Kl. 08:30 Afgang fra hotel – gåtur Augusten Hotel 

 

Kl. 09:00 – 10:30 Müncher Verkehrgesellschaf (Munich 

Transport and Tariff Association) 

Introduktion til Stammstrecke 2 (nyt 

trafikknudepunkt for S-bahn nettet). 

Oplæg vedr. offentlig transport i 

München – (letbane, S-bahn mm.) 

Afdeling for beskæftigelse og 

økonomisk udvikling 

Herzog-Wilhelm Strasse 15, 80331 

 

Besøg på Mobility Station (tentativt)  

 

 

Kontaktperson:  

Bernhard Fink 

Tel.: +45 089 210 33 251 

Bernhard.fink@mvv-muenchen.de 

 

Kl. 11:00 – 12:00 Turisme 

Chef for Münchens 

Turistfremmeorganisation giver en 

introduktion til Münchens arbejde 

med turistfremme, samt fokus 

gevinster som følge turisme 

(beskæftigelse og vækst). Desuden 

fokus på kobling mellem livskvalitet og 

turisme.  

 

Afdeling for beskæftigelse og 

økonomisk udvikling 

Herzog-Wilhelm Strasse 15, 80331 

 

Kontaktperson: 

Geraldine Knudson 

Head of München Tourismus 

Tel.: +45 089 233 302 01 

mailto:Bernhard.fink@mvv-muenchen.de
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tourismus@muenchen.de / 

else.gebauer@muenchen.de 

Kl. 12:45 – 14:00 Frokost Prinz Myshkin 

Hackenstraße 2, München 

49 89 265596 

Kl. 14.00 – 14.30 Transport til Messestadt Riem Mødes med Dr. Raymond Saller kl. 

14:00 og tager sammen metro til 

Messestadt Riem 

Kl. 14:30 – 17:00 Strategisk byudvikling 

Socialt udsatte, integration, sikker by 

Messestadt Riem 

 

Kontaktperson: 

Klaus Kellerer (MRGmbH) 

klaus.kellerer@mrg-gmbh.de 

Kl. 17.00 – 17.30 Transport retur fra Messestadt Riem  

Kl. 20:00 – 22:00 Middag Seehaus im Englischen Garten, 

Kleinhesselohe 3, 80802 München 

Torsdag 22/5 Aktivitet Sted 

Kl. 09:00 Afgang fra hotel – bus Augusten Hotel 

Kl. 09:30 – 10:45  Olympia Park – gåtur Olympia Park 

Kl. 10.45 – 11.45 Bus til lufthavn  

Kl. 11.45 – 13:00 Ankomst München lufthavn + check 

in 

München Lufthavn 

Kl. 13:15 Afgang fra München 

SAS: SK 1666 

München Lufthavn 

Kl. 14:50 Ankomst København Kastrup Lufthavn 

Kl. 17:30 BR-møde Københavns Rådhus 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:tourismus@muenchen.de
mailto:else.gebauer@muenchen.de
mailto:klaus.kellerer@mrg-gmbh.de
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Regnskab for BR- studieturen til München 2014 

Studietur til München for Borgerrepræsentationen den 19.- 22. maj 2014   

    

REGNSKAB Forplejning, buskørsel m.v.      

    

Dato Beskrivelse Udgift Valuta 

19.05.2014 Morgenmad, Kastrup Lufthavn (kvittering nr. 1) 123,00 DKK 

19.05.2014 Morgenmad, Kastrup Lufthavn (kvittering nr. 2) 248,50 DKK 

19.05.2014 Kaffe, Italian Connection (kvittering nr. 3) 73,30 € 

19.05.2014 Aftensmad, Enchilada (kvittering nr. 4) 396,70 € 

20.05.2014 Frokost, Destina (kvittering nr. 5) 561,90 € 

20.05.2014 Aftensmad, Hofbräuhaus (kvittering nr. 6) 521,30 € 

21.05.2014 Kaffe, Terra Rossa (kvittering nr. 7) 52,00 € 

21.05.2014 Frokost, Prinz Myshkin (kvittering nr. 8) 371,80 € 

21.05.2014 Aftensmad, Seehaus (kvittering nr. 9) 1.031,70 € 

21.05.2014 U-bahn-billet, 2 zoner (kvittering nr. 12) 10,40 € 

21.05.2014 Taxa, Henrik Nord (kvittering nr. 13) 70,00 € 

21.05.2015 Taxa (kvittering nr. 14) 20,00 € 

22.05.2014 Frokost, München lufthavn (kvittering nr. 10) 9,30 € 

22.05.2014 Frokost, München lufthavn (kvittering nr. 11) 13,50 € 

  Værtsgaver (kvittering nr. 15) 1.180,00 DKK 

20.05.2014 Buskørsel i München (kvittering nr. 17) 4.284,50 DKK 

19.-22.05 
Buskørsel tur/retur München lufthavn/hotel (hjem via Olympia Park) 
(kvittering nr. 17) 6.796,00 DKK 

Total, forplejning og transport (€) 3.131,90 € 

Total, forplejning og transport (DKK) 12.632,00 DKK 

Omregning til DKK, kurs pr. 18. juni 2014 på 7,45. I alt: 35.964,66 DKK 

    

REGNSKAB Fly og hotel     

Fly Tur/retur København/München (kvittering nr. 17) 47.606,50 DKK 

Hotel Augusten Hotel, 21 enkeltværelser samt morgenmad (kvittering nr. 16) 72.749,25 DKK 

  Tilbagebetaling fra Dybvad, Bjørn og Keil for difference i flybilletpris  -330,00 DKK 

Total, fly og hotel 120.025,75 DKK 

    

UDGIFTER, TOTAL 155.990,41 DKK 

 






































