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Holmene - fremtidens innovative vækstmotor for hele Danmark 

I Hvidovre Kommune er vi både visionære og nyskabende. Derfor vil vi etablere et af Nordeuropas 
største og mest innovative erhvervsområder. Et erhvervsområde side om side med ny bynær natur. 
Det skal bidrage til vækst og udvikling på en helt ny måde. Området kommer til at hedde Holmene, og 
vil være hjemsted for udvikling og brug af den nyeste teknologi, base for fremtidens virksomhedsklyn-
ger og naturområde med stor biodiversitet og mange rekreative muligheder.  

Vores visioner for erhvervslivets muligheder på Holmene er lige så store, som kravene til området er 
grønne. Og jeg både håber og tror, at Holmene vil få stor betydning - både i forhold til erhvervsliv, na-
tur og dyreliv og for borgernes rekreative muligheder omkring hovedstaden. 

Helle Adelborg
Borgmester



...et af Nordeuropas førende erhvervsområder
for videnstung, grøn og innovativ produktion

...styrkede naturværdier og nye 
habitater for plante- og dyreliv

Holmene er en vision om at skabe...

...et sammenhængende kystlandskab
fra København til Køge Bugt

Strandpark

...nye rekreative og aktive
naturoplevelser

...fremtidens bæredygtige energiløsninger



I 1960’erne startede det 
omfattende landvindingsprojekt, 

hvor et enormt område af lavvandet 
farvand omkring holmene blev inddæm-
met. Naturen blev erstattet af industri og 

senere udbygget med vigtige forsyningsan-
læg for strøm, fj ernvarme og spildevand.

Avedøre Holme rummer i dag omkring 400 
virksomheder med i alt 12.000 medarbej-

dere. Området er i dag fuldt udbygget,
og der er efterspørgsel efter mere 

plads til nye virksomheder. 

Indtil 1964 var det små 
holme, indsøer og frodig natur, der ud-

gjorde kystlinjen i det område, der i dag kendes 
som industriområdet Avedøre Holme. Her fi k na-
turen lov til at vokse vildt. Sandklappen, Smaaholme 

og Storeholm var en del af det ubeboede landskab, 
hvor køerne græssede om sommeren og som var et 

yndet jagtområde, med et rigt plante- og dyreliv. 

I efterkrigstiden rykkede fabrikkerne ud af 
byen, og der blev efterspørgsel på nye 

store industrigrunde i Hoved-
stadsområdet.
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Med visionen om 
Holmene vil vi skabe 

et af Nordeuropas største, 
grønneste og mest innovative 

erhvervsområder. Med afsæt i 
Avedøres historiske holme, bliver der 

plads til grønne virksomheder side om 
side med nye rekreative naturområder. 
Samtidig bliver den nuværende grå og 
hårde kystlinje sikret mod stormfl od 

med grønne og frodige kanter. 

Det sammenhængende kystlandskab, 
der engang strakte sig fra Køge Bugt 

til København, bliver genskabt.

2040

Et sammenhængende kystlandskab fra 
København til Køge Bugt Strandpark



Styrkede naturværdier og nye 
habitater for plante- og dyreliv

Holmene kan give 
plads til 700.000 m2 ny 

bynær natur. Nogle områder 
kan blive rekreative landskaber, 
mens en række småholme kan 

anlægges som uberørte naturom-
råder, der ikke er tilgængelige for 

mennesker. Det giver helt nye 
muligheder for plante- og 

dyrelivet.
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Nye rekreative og aktive naturoplevelser

Med opbygningen af land-
skabet som holme kan vi skabe en aktiv 

kystlinje med løberuter, supercykelstier, vand-
sportsaktiviteter og marine spots. Det giver aktive 

muligheder for foreninger og individuelle sports-
udøvere. Naturformidling ved vandkanten kan til-

trække familier og skoleklasser, der kan blive inddra-
get i og opnå forståelse for dyre- og plantelivet. 

Landskabet bliver også et aktiv i arbejdslivet, 
hvor det blandt andet bliver mere attrak-

tivt at cykle på arbejde.



Nordeuropas førende erhvervsområde for
videnstung, grøn og innovativ produktion



Kernen i visionen er 
opbygningen af landskabet 

som holme, der er forbundet og 
alligevel helt forskellige. De er forbun-

det, så borgerne kan udnytte de grønne, 
rekreative områder, der skal omkranse hol-
mene og forbinde til Kalveboderne, Fælleden 

og Køge Bugt Strandpark. Samtidig har de 
hver deres identitet, så virksomhederne kan 

samles i klynger, vidensdele på tværs og 
brande sig sammen. Visionen er at 

skabe et område med både 
virksomhedssymbiose og

natursymbiose.

Synergi mellem erhvervsliv, fritidsliv, plante- og dyreliv
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Malmö

Green Tech Island er holmen, der 
kan være med til at gøre Danmarks 

hovedstad til en af verdens grønneste. Her 
kan det, som vi gerne vil af med, laves om til grøn 

energi og ressourcer, som vi har brug for. Det er her, 
spildevandet fra hovedstadens beboere og virksomheder 
fremover kan omdannes til rent vand. Det er her, slam og 
bioaff ald kan laves til bæredygtig biogas. Det er her, vi kan 
lagre grøn overskudsstrøm fra vindmøller til vindstille dage. 

Og det er her, nye teknologier kan afprøves og katapultere 
Danmark frem i verdenseliten, når det kommer til klog 

energiudnyttelse og -produktion. 

Fremtidens bæredygtige
energiløsninger



CO₂

...2.380.000 m2 grønt erhvervsområde
med op til 380 nye virksomheder

...en årlig CO2 besparelse 
på mere end 70.000 ton 

...grøn energi svarende til 
140.000 personers

årlige elforbrug

...øget forsyningssikkerhed
for grøn energi

Holmene kan skabe....

...ny vækst 
- op til 54 mia kr.

...op til 12.000 arbejdspladser

...700.000 m2 bynær natur

...nye rekreative muligheder
ved, på og under vandet

...17 km ny kystlinje og en landskabelig forbindende
ml. Køge Bugt Strandpark, Kalveboderne og Fælleden 

...nye naturområder, bl.a. strandeng,
stenrev og holme med uberørt natur




