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Hvordan skal iværksætteri 

udfoldes på Hospitalsgrunden?
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JERES INPUT HAR 

VÆRET GULD 

VÆRD



HOSPITALSGRUNDEN 
- Et Grøn fyrtårn for iværksætteri og erhverv

• Bæredygtighed og sundhed som gennemgående temaer/ strategi for 

udvælgelse af leverandører og operatører

• En ny destination for grønne oplevelser, byliv og møder mellem 

mennesker

• En rugekasse for nye offentlige/ private samarbejder

• Balance mellem iværksætteri på markedsvilkår og støttet iværksætteri

• Initiativer, der giver noget tilbage til byen



RAMMER OG VILKÅR FOR 

LOKAL PRODUKTION

• Hvad? Stimulere kreativt iværksætteri fx kunstnere inden for gadekunst, 

mindre designere og producenter af gastronomi fx syltning eller dyrke 

grøntsager og krydderurter i kælderetager.

• Hvordan? Værksteder og midlertidige lokaler med lav husleje. 

Kooperativt og demokratisk.

• Hvem? Inddragelse af lokale beboere samt tiltrække kreative 

iværksættere. 



KOMMUNAL UNDERSTØTNING AF 

IVÆRKSÆTTERHUB /CO WORKING SPACE

• Hvad? Etablering af iværksætterhub på Hospitalsgrunden. Kontorfællesskab og 

showroom for forskellige typer af startups. Mulighed for at benytte café eller 

restaurant. Investormulighed og netværk samt strategi for at fastholde startups i 

længere tid. 

• Hvordan? Iværksætterhubben etableres på markedsvilkår og med krav om et bredt 

samarbejde mellem aktører.

• Hvem? Tiltrække forskellige typer af startups, så samarbejdsmuligheder kan opstå 

mellem store og små iværksættere. Tiltrække investorer og andre relevante 

samarbejdspartnere såsom en uddannelsesinstitution, som driver og udlejer på 

favorable vilkår og skaber en professionel ramme.

• Inspiration: Founders House i Njalsgade. Nest Copenhagen på Vesterbro 

(kombinerer kontorer, bolig, netværk)



KOMMUNAL UNDERSTØTNING AF 

BØRN OG UNGE INSPIRERES TIL IVÆRKSÆTTERI

• Hvad? Et nyt skoletilbud med viden om og inspiration til iværksætteri 

målrettet forskellige aldersgrupper.

• Hvordan? Værksted/ Fablab til egne produktioner. Herudover fx træning 

af elever i moms, skat, iværksætteri og lignende forhold. Træn eleverne i 

at tænke entreprenant og kommercielt og i en Pippi mentalitet. 

• Hvem? Iværksættere underviser skoleklasser. 



KOMMUNAL UNDERSTØTNING AF 

SUNDHED / LIFE SCIENCE

• Hvad? Et nyt teststed eller Living Lab for udvikling og afprøvning af nye 

sundhedstilbud- og løsninger. 

• Hvordan? Hospitalsgrunden som driver for offentlig-privat samarbejde om 

nye sundhedsløsninger. Samarbejde mellem iværksættere, forskning og 

institutioner så som plejehjem, lægepraksis m.fl. på sundsstrøget. 

• Hvem? Virksomheder inden for velfærdsteknologi, Erhvervshus 

Hovedstaden, universiteter.

• Inspiration: Flintholm Plejecenter, Sundhedshuset Sluseholmen



KOMMUNAL UNDERSTØTNING AF 

EVENTS

• Hvad? Tilbyde rammer for afholdelse af forskellige typer af markeder på 

Hospitalsgrunden. Fx loppemarkeder, høstmarked, 

bæredygtighedsfestivaller, food markets/madboder og farmers markets. 

Mulighed for både inde- og udefunktioner. 

• Hvordan? Tage bygning 60 i brug. Bygningen grænser op til 

Hospitalshaven, som kan benyttes til udendørs markeder. 

• Hvem? Bæredygtigt Forsamlingshus, Foreningen for bygning 60.

• Inspiration: Carlsberg Byen og Refshaleøen.



KOMMUNAL UNDERSTØTNING AF 

MADOPLEVELSER

• Hvad? Invitere iværksættere til at åbne restauranter eller caféer på grunden. 

Mødesteder, der kan skabe fællesskab på tværs af generationer og mellem beboere 

og besøgende med tilbud om fælles spisning, adgang til legeplads m.m. Kan også 

være etablerede virksomheder, der kan skabe oplevelser og tiltrække 

madiværksættere.

• Hvordan? Tiltrække kendt profil/brand, der kan tiltrække andre, men samtidigt sikre 

lokal forankring. Initiativet drives på markedsvilkår. Tænke helt nyt, fx bytteøkonomi 

(et måltid for råvarer, man har med hjemmefra). Lave konkurrence, hvor man skal 

leve op til bæredygtighedsparametre.

• Hvem? Profil inden for gastronomi/madoplevelser. Initiativtagere såsom Street Food 

på Refshaleøen og Banegården samt tiltrækning af mindre iværksættere.

• Inspiration: Banegården og KU.BE. Jægersborggade og Refshaleøen



KOMMUNAL UNDERSTØTNING AF 

MIDLERTIDIGT BYRUMSLABORATORIUM 

• Hvad? Teste forskellige tiltag og initiativer i byrum og lokaler i perioden 

med midlertidig udlejning.

• Hvordan? Stille byrum og midlertidige lokaler til rådighed for kreative 

iværksættere, der må eksperimentere med pop up arrangementer, 

inddragende arrangementer og kreative indgreb. Tactical Urbanism

(indgreb gennem design, arkitektur og kunst, hvor der sættes spot på den 

lokale inddragelse).  

• Hvem? Mindre, nye, kreative iværksættere, der arbejder med 

midlertidighed og indgreb i offentlige rum.

• Inspiration: Køge Kyst, Bureau Detours



DEN VIDERE PROCES

Anbefalingerne bliver nu givet videre til By-, Kultur- og 

Miljøområdet, som herefter tager stilling til, hvordan 

anbefalingerne kan inddrages i de videre processer for 

Hospitalsgrunden; herunder forlæggelse for det politiske 

niveau.


