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POUL ERIK LAURIDSEN
DIREKTØR GATE 21

New York Times. CNN. BBC. Forbes. New Scientist. 
DR, TV2, Lorry, Politiken. Plus fagmedier herhjemme 
såvel som i Australien, Tyskland, Taiwan – for ikke 
at glemme lokale medier i hovedstadsregionen. Alle 
har Gate 21 haft i røret eller på besøg i vores – i al 
beskedenhed – enestående Living Lab i Hersted 
Industripark, der ligger i Glostrup og Albertslund 
Kommuner.  Her har projektet DOLL sammen med 
vores stærke partnere i Albertslund Kommune og 
på DTU opsat LED-lysmaster fra stort set hele 
den danske lysbranche, der på forskellig vis viser 
fremtiden for en vejbelysning, der skaber massive 
energibesparelser. Ligesom de viser, hvordan netop 
lysmaster kan blive rygraden i en ny teknologisk 
infrastruktur, der samler information om aktiviteter i 
byen. På den måde kan vores kommuner bedre styre 
vores ressourcer, og så vi som borgere får en lettere, 
bedre og mere bæredygtig hverdag i fremtidens 
smarte by.

På vegne af partnerkredsen er vi stolte af at 
vække verdens opmærksomhed, men vi er mest 
begejstrede for den interesse i bæredygtige løsninger 
og udviklingen af smart city-teknologi, som alle 
henvendelserne og besøgene vidner om. DOLL’s Living 
Lab med intelligent gadebelysning er ganske enkelt 
et stærkt eksempel på, at det kan betale sig at skifte 
til ny teknologi. Det mærker danske virksomheder 
som eksempelvis HESA Light, der har tidoblet deres 
omsætning og femdoblet antallet af ansatte i 
virksomheden det seneste år.

Det mærkes også i DOLL, at det kan betale sig at 
skifte til nye teknologier. Eksempelvis har Luminex 
efter den allerførste rundvisning i DOLL Living Lab 
solgt 65 LED-gadelamper til en dansk kommune. 

Endeligt planlægger en større udenlandsk virksomhed 
at etablere sig i Hersted Industripark med  
10 arbejdspladser.

DOLL og vores Living Lab er et stærkt eksempel på 
Gate 21’s vision for en mere bæredygtig verden – men 
også på vores arbejdsmodel. Vi samler de partnere, 
der kan og vil den grønne omstilling. Vi demonstrerer 
løsninger, der imødekommer kommunernes efter- 
spørgsel. Og vi kobler private virksomheder, forskning 
og de kommunale behov - og i dette tilfælde også 
store visioner. Det er i den grad det, der har fået 
omverdenen til at se denne vej.

Og det er helt centralt, at vi investerer i at udvikle 
de løsninger, som markedet efterspørger. For ifølge 
det Internationale Energiagentur (IEA) er der et 
skønnet behov for globale investeringer i grønne 
energiløsninger på 1.600 milliarder dollars i året 2020. 
I DOLL viser vi en solid business case for at investere 
i mere energieffektiv teknologi. Samtidig viser DOLL, 
at den nye generation af belysning kan blive et 
vigtigt skridt i retning af at skabe smarte byer, hvor 
lysmasterne får andre opgaver end at kaste lys på 
gader og stræder. I fremtiden bliver de udstyret med 
sensorer, der eksempelvis kan fortælle kommuner om 
byens trafik. Det kan danne grundlag for systemer til 
trafikstyring, der får trafikken til glide bedre og skabe 
nye energibesparelser. 

I magasinet her kan du læse mere om DOLL og en 
række andre projekter i Gate 21, der alle viser vejen 
for den grønne omstilling i Danmark. Vi har desværre 
– eller heldigvis – ikke plads til alle vores projekter. 
For det fulde overblik må du en tur forbi vores 
hjemmeside: www.gate21.dk ■

VERDEN  
HAR SET LYSET

Leder

INSIGHT 21 3



4 INSIGHT 21

Så kom der endnu en rapport fra FN’s klimapanel. 
Det er panelets femte synteserapport, der er den 
hidtil stærkeste og mest velunderbyggede med sine 
mere end 30.000 videnskabelige artikler og mere 
end tusinde forskere. Rapporten blev præsenteret i 
København i en usædvanlig mild november måned, 
mens blokke af indlandsis fra Grønland smeltede på 
Rådhuspladsen. 

De dårlige nyheder fra panelet er kun blevet endnu 
værre. Klimaforandringerne er mere virkelige end 
nogensinde, og de vil uden tvivl medføre uoprettelige 
konsekvenser for både mennesker og miljø, hvis der 
ikke slås en prop i CO2-udledningen nu. Den gode 
nyhed er, at omstillingen til en grønnere og mere 
bæredygtig verden er blevet billigere og bedre.

”Rapportens lidt kringlede formuleringer om, at de 
flere og bedre teknologier for vedvarende energi nu i 
langt højere grad er klar til ibrugtagning, er et stærkt, 
positivt budskab – mest af alt for klodens fremtid – 
men også helt konkret for Danmark, der kan komme 
til at tjene penge på denne nødvendige, grønne 
omstilling,” siger Poul Erik Lauridsen, der er direktør  
i Gate 21.

VANVITTIGT BEKYMRENDE
Klimapanelets formand, Rajendra Pachauri 
understregede ved rapportens lancering i København, 
at der skal handling til nu, for ”omkostningerne ved 

AF MARIE SISSE BROWN

ØJEBLIKKELIG 
OMSTILLING ER 
NØDVENDIG

København og hovedstadsregionen har i efteråret igen 
kapret klimascenen og lagt ryg til stadigt barskere budskaber 
om klimaforandringerne. Samtidig er der lyse udsigter for 
hovedstadsregionen som en del af løsningen.  

passivitet vil blive forfærdeligt meget højere end 
omkostningerne ved at handle.” 

Det har som bekendt vist sig meget vanskeligt at 
samle verden om en international forpligtende 
klimaaftale, men denne sidste rapport fra FN’s 
klimapanel skal være det videnskabelige grundlag 
for sådan en aftale. Den danske klima- og 
energiminister Rasmus Helveg Petersen, der 
kalder IPCC’s rapport for ”vanvittigt bekymrende 
læsning,” tror på, at vejen frem mod en klimaaftale 
næste år i Paris er lagt.

’Vi skal ikke være bange for at skrue op for 
ambitionerne i de internationale forhandlinger 
om en klimaaftale. Noget af det vigtigste, vi 
kan gøre, er at brede de danske løsninger ud,’ 
sagde ministeren til Ritzau i forbindelse med 
lanceringen og fremhævede, at Danmarks 
bruttonationalprodukt er steget samtidig med, at 
vores CO2-udledning er faldet.

OMSTILLING NU 
Den nye COPENHAGEN-samarbejde, der 
omfatter Region Hovedstaden, Region Sjælland 
og Skåne, er på mange måder foregangsregion 
i omstillingen til et fossilfrit samfund. Det 
er helt centralt for Gate 21, der samler de 
allermest ambitiøse kommuner, virksomheder og 
forskningsinstitutioner i netop denne region.  
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”I Gate 21 er vi lige nu ved at skabe en ambitiøs 
vision for denne omstilling i et samarbejde 
mellem kommuner, forsyningsvirksomheder 
og forskere. Samtidigt er kommuner og 
virksomheder i COPENHAGEN i fuld gang med 
at udvikle, demonstrere og implementere nye og 
ressourceeffektive løsninger inden for transport, 
energiforsyning, energieffektivisering, belysning og 
så videre,” siger Poul Erik Lauridsen og peger ligesom 
ministeren på, at det giver Danmark et forspring 
inden for klimavenlige, bæredygtige løsninger og 
teknologi på verdensmarkedet.

”Når vi er visionære og kobler det med konkrete 
samarbejder på tværs, kan vi vise verden, at vi 
både kan sikre klimaet og bidrage positivt til vores 
nationaløkonomi. Det er vejen frem for os – og for 
resten af verden. Og der er ingen tid at spilde,” slutter 
Poul Erik Lauridsen. ■

GREEN CAPITAL DAYS  

Hvert år kårer Europa-Kommissionen en by, 
der arbejder bæredygtigt og ambitiøst for at 
blive grønnere, til Europas Grønne Hovedstad. 
I 2014 har København haft titlen.

Året afsluttes med en overdragelse af 
stafetten til Bristol, der skal være Europas 
næste Grønne Hovedstad. Det sker til 
Green Capital Days, som afholdes den 8.-
9. december 2014 i Industriens Hus og på 
Rådhuspladsen. Eventen bliver en showcase 
for de konkrete grønne tiltag og projekter, 
der skal skabe forsat grøn vækst og gøre 
København og hovedstadsregionen til et mere 
bæredygtigt og endnu bedre sted at bo i 
fremtiden.  

Region Hovedstaden og Gate 21 har 
sammen skabt en udstilling til Green Capital 
Days, der viser nogle af de spændende og 
grønne løsninger, der er med til at sætte 
hovedstadsregionen i front på den grønne 
omstilling – både i går, i dag og i morgen. 
 
Se mere på: www.sharingcopenhagen.dk 

Mens FNs IPCC klimapanel var samlet  
i København i september 2015 smeltede 
100 tons Indlandsis på Rådhuspladsen. 
Kunstværket IceWatch var lavet af 
Olafur Eliasson og Minik Rosing.  
Foto: Anders Sune Berg
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Et rejsehold står klar til gratis at bistå landets 
kommuner i indsatsen for at få udbredt den 
BedreBolig-ordning, som Energistyrelsen har lanceret 
på landsplan. 

”Ideen er målrettet at få boligejere til at 
energirenovere deres huse,” siger Pernille Skjershede 
Nielsen, programchef i Gate 21.

Hun er medlem af rejseholdet, der skal hjælpe 
kommunerne med at rulle BedreBolig-ordningen ud 
lokalt. Det kræver, at kommunerne selv henvender sig 
for at få besøg af rejseholdet. Indtil nu har flere jyske 
kommuner benyttet sig af denne mulighed, mens 
færre sjællandske kommuner har henvendt sig til 
BedreBolig-sekretariatet for at få bistand, fortæller 
Pernille Skjershede Nielsen.

”Med rejseholdet er vi ude for at hjælpe kommunerne 
eller deres erhvervsnetværk til at anvende den 
viden og de materialer, der allerede er klar til brug. 
Eksempelvis findes der ideer til presseindsats, foldere 

og andet materiale, som kommunen kan bruge, når de 
skal informere om og hverve rådgivere til BedreBolig-
ordningen,” siger hun.

FORDELE FOR BOLIGEJERNE I BEDREBOLIG
Energistyrelsens ordning er udviklet i samarbejde med 
energiselskaberne, banker og realkreditinstitutter. 
Og det giver boligejerne nogle fordele, når de 
har haft besøg af en særlig BedreBolig-rådgiver, 
som gennemgår boligen og udarbejder budget 
for renoveringsopgaverne med den forventede 
energibesparelse. Samarbejdet med finanssektoren 
og energiselskaberne betyder, at boligejerne efter 
rådgiverens besøg har overblik over de økonomiske 
muligheder for at energirenovere.

”Planen kan boligejerne nemlig tage med ned i deres 
bank, når de skal have finansieret energirenoveringen. 
Samtidig giver planen også boligejerne et overblik 
over, hvilke tilskud de kan få til at energirenovere,” 
siger Pernille Skjershede Nielsen.

BY OG BYG

AF PEDER BJERGE

REJSEHOLD SKAL 
SIKRE ENERGIRIGTIGE 
RENOVERINGER

Med Energistyrelsens BedreBolig-ordning har danske 
kommuner mulighed for at trække på et rejsehold af eksperter. 
Ideen er at bistå kommunerne med at få mest muligt ud 
af ordningen, der skal hjælpe boligejere landet over med at 
renovere på den mest energirigtige måde.
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KOMMUNALT ENGAGEMENT CENTRALT  
Ifølge hende er kommunerne centrale i indsatsen. 
Rejseholdet skal understøtte kommunernes 
engagement, der vil være afgørende for, om 
boligejerne får øje på BedreBolig og benytter sig af 
rådgivernes ekspertise.

”Med ordningen kan kommunerne være med til at 
skabe lokal vækst ikke bare ved at få uddannet nogle 
BedreBolig-rådgivere. Men især i byggesektoren og 
blandt virksomheder, der sælger byggematerialer. 
BedreBolig-ordningen kan også være med til at 
reducere en kommunes samlede CO2-udledning, 
ligesom den også kan være med til at forbedre 
kommunens boliger ved at gøre dem mere 
energieffektive og attraktive at bo i,” siger Pernille 
Skjershede Nielsen.

Og potentialet er stort. Alene i Region Hovedstaden 
er der 250.000 enfamilieshuse. Og på landsplan er 
der godt en million af den type boliger, hvor halvdelen 
anslås at have nok friværdi til at finansiere en 
energirenovering. Med støtte fra Region Hovedstaden 
vil Gate 21 lave en særlig indsats i hovedstadsregionen 
for at fremme private energirenoveringer og grøn 
vækst. Det nye initiativ starter i januar 2015. ■

SÅDAN FÅR DIN KOMMUNE  
MEST MULIGT UD AF  
BEDRE-BOLIG-ORDNINGEN

BY OG BYG

SÆT KLARE MÅL for jeres indsats for 
samarbejdet med det lokale erhvervsliv – det 
gælder om at bruge kommunens ressourcer 
bedst muligt.

GØR MULIGHEDERNE SYNLIGE for både 
boligejere og erhvervsliv – med borgermøder 
og lignende kan man gøre opmærksom på 
mulighederne for energirigtig renovering.

TRÆK PÅ ANDRE KOMMUNERNES 
ERFARINGER – der er ingen grund til at 
opfinde den dybe tallerken igen, når andre 
kommuner har viden, man kan bruge.

BRUG REJSEHOLDET og få gode råd 
og vejledning til at komme i gang med 
BedreBolig-ordningen.

KONTAKT
Pernille Skjershede Nielsen, Programchef
pernille.skjershede.nielsen@gate21.dk

1
2
3

Danskerne skal gennem BedreBolig-ordningen 
få øjnene op for det store potentiale, der er for 
energirenovering af deres bolig. Foto: Energistyrelsen

4
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Forestil dig, at du er på vej på arbejde. I stedet for 
at sigte skarpt og holde vejret for at komme sikkert 
gennem en mørk cykeltunnel, kan du nu fløjte og nyde 
synet, for i tunnelen er der sensorbaseret lys, som 
lyser op, når du cykler igennem. Måske det ligefrem er 
et helt kunstværk, der toner frem. Og når du er cyklet 
videre, dæmper lyset sig igen. Det er bare et af de 
mest konkrete og enkle eksemler på virkeligheden i 
fremtidens smarte byer. 

”Smarte byer er fremtidens bæredygtige byer. Med 
smarte byer udvikler den bæredygtige by sig til også 
at udnytte de muligheder, som den teknologiske 
udvikling medfører. Men smarte byer er mere end 
bare teknologiske muligheder. Det er bæredygtige 
byer, som skaber rammen om det gode liv for 
borgerne. Og for at vi når derhen, er det vigtigt, 
at vi arbejder sammen på tværs af traditionelle 
skel,” siger Lone Kelstrup, der er programleder for 
indsatsområdet Smart City i Gate 21. 

INFORMATION TIL KOMMUNERNE
En af udfordringerne i arbejdet med Smart City er 
håndteringen af data. Den globale netværksgigant 
Ciscos topchef, John Chambers forudser, at der vil 
være 50 milliarder apparater på internettet i 2020.  

Til sammenligning var der 1.000 enheder forbundet til 
internettet i 1984. 

”Med 50 milliarder apparater online, der kan sende 
information om vejrforhold, trafik og ressourcer, 
handler det om, at informationerne sorteres og gøres 
brugbare,” forklarer Lone Kelstrup. 

Gate 21 har indgået et samarbejde med Albertslund, 
Frederikssund og Københavns Kommuner, Aalborg 
Universitet og CLEAN om projektet Copenhagen 
Smart City Lighthouse. Projektet understøtter en 
aftale kommunerne har lavet med Cisco om at lave 
fyrtårnsprojekter, der tager udgangspunkt i Internet 
of Everything og de muligheder, det skaber for at 
forbinde mennesker, processer, data og ting for at 
skabe mere værdi for borgerne. I projektet er fokus 
på at identificere smarte projekter, der inddrager de 
teknologiske muligheder til at løse nogle af byernes 
udfordringer og samtidig tænker på tværs af siloer. 
Projekterne kan blandt andet være inden for affald, 
transport og WIFI til borgerne. 

DEN SMARTE BY SAMARBEJDER PÅ TVÆRS
Smart City-projekter handler om at tænke på 
tværs af de opdelinger, der er inden for kommunale 

SMART CITY

SMART CITIES 
ER FREMTIDENS 
BÆREDYGTIGE BYER

Det går stærkt. Rigtigt stærkt. Teknologien er i gang med at 
forandre næsten alle rammer for vores liv. Det skaber et helt 
nyt potentiale for at udnytte byernes ressourcer og skabe 
effektive og bæredygtige byer, som er gode at bo i.

AF HELLE BYGHOLM
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forvaltninger, forskningsområder og faglige 
ekspertområder. Derfor arbejder Gate 21 med Smart 
City, som et tværgående indsatsområde, der sikrer 
samarbejde på tværs inden for både kommunens 
egne grænser, men også mellem kommuner, 
virksomheder og vidensinstitutioner. 

”De smarteste løsninger kommer, når vi arbejder 
sammen. Hvis vi for eksempel vil lave intelligente 
trafiklys, som kan indsamle data om, hvor mange 
cyklister der passerer en bestemt strækning, hvor 
meget diesel lastbiler bruger på at  holde i tomgang, 
og som samtidig skal kunne indstilles til at sikre det 
rette trafikflow i løbet af peakhours og spare på 
bilernes CO2-udledning, må vi samarbejde på tværs. 
Det er ikke løsninger, som en enkelt forvaltning kan 
løfte alene,” siger Lone Kelstrup. Derfor skaber Gate 
21 en platform, hvor kommuner kan lære af hinandens 
erfaringer og udvikle smarte løsninger i fællesskab. ■

KONFERENCE: 
VIL DU VIDE MERE OM 
FREMTIDENS SMARTE 
BÆREDYGTIGE BYER?

SMART CITY

Den 29. januar 2015 inviterer Gate 21 sammen 
med NRGi byernes og virksomhedernes 
ledere til konferencen ”Smart City – smarte 
byer, bæredygtige kommuner.” Konferencen 
vil sætte fokus på, hvordan kommuner, 
virksomheder og vidensinstitutioner sammen 
kan løfte Smart City-løsninger til glæde for 
borgerne. På dagen vil der være fokus på 
viden, værktøjer og konkrete eksempler om 
udviklingen inden for Smart City-området.

Læs mere om konferencen på  
www.gate21.dk/aktiviteter

Foto: Colourbox
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SMART CITY

SMART CITY – ET NYT 
PERSPEKTIV PÅ BYEN
Gate 21 arbejder for en intelligent organisering og styring 
af byen, så ressourcer udnyttes optimalt til gavn for klima, 
økonomi og byens borgere. Det er fremtidens byudvikling. Her 
præsenteres få eksempler på smarte løsninger til fremtidens by.

SMART MÅLING VIA WIFI 
Borgere kan altid følge deres 
energiforbrug på internettet. Det gør det 
nemmere at se, hvor der kan spares.

El-selskaber kan monitorere forbruget og 
registrere hvor og hvornår, der er flest er 
tilkoblet internettet.

KLIMATILPASNING
Sensorer i kloaker sikrer, at byen ikke 
bliver oversvømmet.

Regnvand afledes til passende steder 
som havet, regnvandsbede og grønne 
tage.

ENERGIMONITORERING AF 
KOMMUNALE BYGNINGER
Overvågning af kommunale bygningers 
energiforbrug sikrer et reduceret 
energiforbrug og mere effektiv 
vedligeholdelse.

TRAFIKOPTIMERING
Lyskryds indsamler information om, hvor 
trafikanter færdes og hvornår. Det sikrer 
det rette trafikflow i løbet af myldretid 
og sparer på bilernes CO2-udledning.

Apps kobler information om s-toge, 
busser, toge og biltrafikken, så borgeren 
hver morgen kan få udregnet den 
hurtigste og mest bæredygtige måde  
at transportere sig på.
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UDENDØRSBELYSNING 
Lygtepæle har bevægelsessensorer, så de 
lyser op foran biler, cyklister og gående 
og blænder ned igen, når de er kørt 
videre. Det giver store CO2-besparelser.

Intelligente lygtepæle indsamler 
information om vejr- og trafikforhold.

Lys kan være med til at skabe det sociale 
rum og gøre byen tryggere for borgerne.

”FJERNBETJENT” 
BORGERSERVICE
Kommunen møder borgere der, hvor de 
er, eksempelvis gennem borgerservice på 
Hovedbanegården.

CITY WIFI
Borgere kobler sig på internettet fra 
intelligente lygtepæle, så alle altid har 
mulighed for at være online.

SMART TURISTINFORMATION
Nem og hurtig information for turister 
om blandt andet spændende aktiviteter, 
restauranter, vejret og adgang til busser, 
toge og bycykler.  

SMART AFFALD
Affaldsspande tømmes efter behov, så 
ingen spande er overfyldte eller tømmes 
unødvendigt.

SMART PARKERING
En app kan sende informationer til 
borgernes smartphone om ledige 
parkeringspladser. Det sparer tid og CO2.

Foto: Mads Jensen / Scanpix INSIGHT 21 11



SMART CITY

LYSLABORATORIUM  
NÅR UD TIL  
HELE VERDEN

Laboratorieklædte tjenere, DTU Fotonik, Albertslund 
Kommune og Gate 21 bød den 4. september 2014 
velkommen til 220 gæster fra danske kommuner, 
virksomheder og forskningsmiljøer i DOLL’s Living 
Lab. Og den 18. september blev successen gentaget, 
da Albertslund Kommune var vært for konferencen 
City under Microscope, hvor byplanlæggere og 
lysspecialister fra hele verden samledes. 250 
internationale gæster så lyset den aften i Albertslund. 

”De to aftener i september var ganske særlige, 
da de markerede startskuddet til vores levende 
laboratorium og showroom. Her vil vi fremadrettet 
i samarbejde med producenter og andre 
samarbejdspartnere teste og udvikle LED-lys, 
styringssystemer og Smart City-løsninger,” fortæller 
DOLL’s sekretariatschef Flemming Madsen. Han 
fortæller også om den overvældende internationale 
interesse projektet har skabt – både fra interesserede 
producenter, studerende og pressen.

PÅ ENERGIBESPARELSER OG SMART CITY
”Vi har oplevet utrolig flot respons på DOLL Living 
Lab fra både ind- og udland. Åbningerne og den store 
presseomtale har givet mange henvendelser – både 

fra producenter der gerne vil udstille i området og fra 
forskere, som gerne vil teste ny viden om lys og Smart 
City,” fortæller Flemming Madsen. 

Han og kollegaerne i DOLL fra DTU og Albertslund 
Kommune har de sidste måneder givet interview til 
blandt andet CNN, New York Times, Forbes Magazine, 
Reuters TV, Fast Company, New Scientist, DR1 og  
TV2 Nyhederne. Historierne har primært omhandlet 
de massive energibesparelser de nye teknologier 
giver, Smart City-mulighederne og den intelligente 
belysning, der via sensorer blænder op, når trafikanter 
nærmer sig og ned igen, når de trygt er kørt forbi. 

Vi har sammensat et lille indblik i åbningsbegiven-
hederne og DOLL Living Lab. 

Giver det lyst til at besøge DOLL? 

Kontakt: Kim Brostrøm, Teknologichef i DOLL, kim.
brostrøm@gate21.dk ■

To torsdage i september tændte DOLL lyset i det store 
udendørs laboratorium for lys og Smart City-løsninger i 
Albertslund. Først for danske og sidenhen for udenlandske 
gæster. Mere end 450 interesserede kom for at se lyset og  
mødes med producenter og forskere i Europas største 
levende lyslaboratorium. 

AF LENE ULSTED CARLSEN
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KORT OM DOLL 
SMART CITY

DOLL BESTÅR AF TRE LABORATORIER
QUALITY LAB på DTU Fotonik, hvor produ-
center og købere kan få foretaget uafhængige 
kvalitetsmålinger af lyskilden eller armaturet 
og få dokumenteret lysets effekt. Målinger 
foretages også ude hos kommuner for at 
kontrollere, at nyt gadelys lever op til kravene.

VIRTUAL LAB på DTU Fotonik, hvor 
belysningsløsninger bliver visualiseret i 
3D-format. Det giver beslutningstagere 
mulighed for at vurdere lyset inden, de 
beslutter sig og installerer en løsning.

LIVING LAB i Hersted Industripark i 
Albertslund, hvor belysning, styringssystemer 
og Smart City-løsninger bliver testet i 
fuldskala. 18 PRODUCENTER viser mere  
end 50 FORSKELLIGE LØSNINGER på knap  
10 KILOMETER veje og stier. Lyset kontrolleres 
af 8 FORSKELLIGE CONTROL MANAGEMENT 
SYSTEMS. I Living Lab ligger besøgs- og 
kontrolcenteret, hvor det eksempelvis er 
muligt at sammenligne og demonstrere 
styresystemer og data.

SAMARBEJDE
DOLL samarbejder i Living Lab med: Delux 
Denmark ApS, Fagerhult A/S, Focus Lighting 
A/S, Hella A/S, HeSaLight A/S, Louis Poulsen 
Lighting A/S, Luminex A/S, OSRAM A/S, 
Philips Danmark A/S, Riegens A/S, S-Light 
A/S, Swarco Danmark A/S, Thorn Lighting 
A/S, X-Light I/S, Alfred Priess A/S, PlasmaTech 
Energy, Tvilight, Scotia Light, DANintra A/S, 
Cisco, Citelum, GlobalConnect, DONG Energy, 
SEAS-NVE, EnergiMidt og Seneco A/S.

FINANSIERING
DOLL er støttet af Green Labs DK under 
Energistyrelsen, Vækstforum Hovedstaden og 
Region Sjælland. 

KONSORTIEPARTNERE
DTU Fotonik, Albertslund Kommune og Gate 21.

MERE INFORMATION

OM DOLL
Flemming Madsen, sekretariatschef DOLL
fm@lightinglab.dk

OM DOLL LIVING LAB
Kim Brostrøm, teknologichef DOLL
kb@lightinglab.dk

www.lightinglab.dk

Sekretariatschef 
i DOLL Flemming 
Madsen byder 
velkommen til 
åbningen af 
Europas største 
laboratorium for 
intelligent belysning. 

Laboratorieklædte 
tjenere sørgede for 
maden til gæsterne. 

Lysdans ved Ingrid 
Kristensens & Co.  

De tre DOLL 
laboratoriechefer: Kim 
Brostrøm, teknologichef i 
Living Lab, Jesper Wolff, 
projektleder i Virtual Lab og 
Jakob Munkgaard Andersen, 
forskningschef i Quality Lab. 

Der tælles ned til lystænding i 
DOLL Living Lab. Fra venstre:
Steen Christiansen, 
borgmester Albertslund 
Kommune, Jens Stenbæk, 
regionsrådsformand Region 
Sjælland, Lars Gaardhøj, 
formand for Erhvervs- og 
vækstudvalget Region 
Hovedstaden, Niels Axel 
Nielsen, koncerndirektør 
DTU, Paul Michael Petersen, 
professor og gruppeleder 
Institut for Fotonik DTU og 
Poul Erik Lauridsen, direktør 
Gate 21.              Fotos: Gate 21

  →
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Gæsterne ser på CO2-
neutrale lysmaster med 
solceller og vindturbiner. 
Foto: David Zinck

Lyset blev ”fjern”-
studeret og 
producenterne 
forklarede om deres 
løsninger. 

Bæredygtige lamper 
med solceller blev 
også vist frem for 
gæsterne. 

SAGT OM DOLL

”Jeg er kommet hertil for at lære og for 
at dele viden med mine kolleger fra hele 
verden. Og for at se DOLL. Faktisk har jeg 
en EU-ansøgning liggende om et lignende 
projekt. Men helt ærligt: DOLL gør det så 
godt, at jeg tror, vi skal trække os tilbage 
og bruge DOLL som testlab. Den eneste 
udfordring er, at der ikke er så meget 
dagslys i Finland. Så alle de solcellepaneler, 
som vi ser her i DOLL, kan vi ikke bruge til 
noget i vores by. I Finland har vi stadig brug 
for energi via kabler.” 
Annukka Larsen, lysansvarlig i Jyväskylä, 
Finland

”Gennem 30 år har Malmø arbejdet 
bevidst med lys. Selvom DOLL først lige 
er begyndt, kan jeg se, at det allerede er 
kendt i hele regionen. Fremtiden vil vise, 
om det bliver stedet, hvor man udvikler 
fremtidens tekniske lysløsninger. Som det 
er nu, vil jeg helt sikkert bruge faciliteterne 
til at få testet forskellige produkter og 
på den baggrund udvælge fremtidens 
lysløsninger i Malmø. Helt essentielt er det 
dog, at produkterne og styresystemer i 
DOLL hele tiden opjusteres og opdateres.”
Johan Moritz, lysdesigner, Malmø Stad, 
Sverige

”Det har været en meget fin oplevelse, og 
det er altid godt at være en hel branche 
samlet. Det har også været rigtigt godt, 
at være ude om aftenen og helt konkret 
opleve forskellen på de forskellige 
armaturer. Jeg kommer gerne tilbage og 
tager gerne vores samarbejdspartnere 
med. Vi bliver nødt til at forberede os på 
fremtiden. Det kan vi bruge DOLL til.”
Zoltan Pap, direktør for lysafdelingen, City 
of Budapest, Ungarn 

”Når det gælder energieffektivitet, 
miljøbevidsthed og kommunikation har 
Rabat store udfordringer. I DOLL har jeg 
set nogle løsninger på de udfordringer. 
Originaliteten forundrer og imponerer; 
måden, det bliver gjort på. For eksempel 
cyklisten, der nærmede sig og lyset, der 
automatisk øgedes. Selvom vi ikke har 
cykler i Rabat i samme omfang, kan vi bruge 
den måde at tænke på. Jeg vil forsøge 
at bringe andre af byens politikere her til 
Albertslund. På baggrund af øget viden kan 
vi træffe mere kvalificerede beslutninger.” 
Jebbari El Houssain, politiker i Rabat, 
Marokko.

14 INSIGHT 21 December 2014



DOLL Besøgs- 
og kontrolcenter 
lyser op på 6. 
sal i det LED-
belyste højhus. 

En repræsentant fra Luminex fortæller en gæst om løsningen på 
stien, hvor lyset dæmpes, når cyklisten eller den gående er passeret. 

Når fodgængere 
nærmer sig lyser 
lyset op foran 
dem og dæmpes 
bag dem, når de 
er passeret. 

Gæsterne blev ført rundt 
i Living Lab i sightseeing 
buser, i cykeltaxaer og 
til fods. 

DOLL arbejder 
også med 
tryghedsskabende 
lys – her i en 
tunnel i Living Lab. 

PRESSEN SKREV

“Mass ’smart city’ experiment lights up 
Copenhagen suburb”

Reuters TV London

”Intelligent gadelys - Hele verden valfarter 
til Albertslund”

TV2 Nyhederne

”Nye intelligente gadelamper lyser op, når 
du kommer gående”

Politiken

”For cities switching to LED street lamps, 
a place to see the light”

Cityscope.org

”Massive smart light lab tests tech to 
slash emissions”

New Scientist

Se og læs mere om, hvad blandt andet 
Forbes, New Scientist, Reuters TV, TV2 
Nyhederne, Fast Company, Huffington 
Post og mange andre skrev og viste om 
DOLL på www.lightinglab.dk.

Fotos: Gate 21 INSIGHT 21 15



De færreste vil nok skrive under på, at den personlige 
lykkefølelse stiger proportionalt med tiden brugt bag 
et bilrat. Faktisk viser lykkeforskning, at pendlerlivet 
er den sikre vej til ulykkelighed. Pendlere, der bruger 
mere end tre kvarter på transport, er mere trætte 
og udbrændte end kollegaer, der ikke pendler. De 
orker nemlig ikke motion og socialt samvær, når de 
kommer hjem fra arbejde. For samfundet betyder 
den øgede (alene)kørsel i bil flere livsstilsygdomme, 
flere omkostninger for sundhedssystemet, en 
øget udledning af CO2, forurening og med tiden 
manglende mulighed for at tiltrække kvalificeret 
arbejdskraft til de større byer. 

VI OMDANNER REJSETID TIL KVALITETSTID
Så hvad stiller vi op med udsigten til, at antallet af 
pendlere til og fra hovedstadsregionen vil stige med 
50 procent i perioden 2010 til 2030? For på trods af 
at staten, kommunerne og regionerne på Sjælland 
har planlagt at investere mere end 100 milliarder 
kroner i veje og togskinner, så kan vi godt forvente, 
at de værdsatte medarbejdere kommer til at sidde i 
kø på motorveje og indfaldsveje i lang tid endnu. Skal 
vi investere flere penge i infrastruktur og udskrive 
medicin til pendlerne, eller skal vi hjælpe dem ud af 
bilerne og omdanne deres rejsetid til kvalitetstid? 

Vi har valgt at gøre det sidste. Sammen med 
otte kommuner, 70 virksomheder, én region og 
tre hospitaler i hovedstadsregionen har vi i løbet 

TRANSPORT - DEBATINDLÆG

AF STEEN CHRISTIANSEN, BORGMESTER I ALBERTSLUND KOMMUNE OG FORMAND FOR GATE 21 OG 
JESPER WÜRTZEN, BORGMESTER I BALLERUP KOMMUNE

ET LYKKELIGT 
PENDLERLIV

Antallet af pendlere til og fra hovedstadsområdet vil stige 
dramatisk de næste mange år. Nu er det op til os at gøre 
turen så meningsfuld og energieffektiv som muligt. 

af de seneste tre år arbejdet med at gøre rejsen 
bæredygtig og værdifuld for pendlerne i projektet 
Formel M. En værdifuld rejse betyder, at tiden 
undervejs kan bruges til at dyrke motion, slappe af, 
arbejde eller holde sig opdateret via medier.  

VI SYNLIGGØR ALTERNATIVERNE 
I stedet for at forudsætte at (flere) pendlere hver dag 
vil benytte det samme transportmiddel, oftest bilen, 
fra A til B, har vi arbejdet med at gøre det lettere og 
mere attraktivt for pendleren at vælge en sundere og 
grønnere transportform – uden at fratage pendleren 
den følelse af frihed og fleksibilitet, som bilen 
traditionelt repræsenterer. 

Metoden hedder mobilitetsplanlægning og handler  
i al sin enkelthed om at planlægge, så pendleren ved 
hjælp af information, gode tilbud og inddragelse 
motiveres til at: 1) undgå transport, 2) ændre valg 
af transportform eller 3) bruge mere energieffektive 
transportmidler. På Albertslund Rådhus har løbende 
tilbud om lån af elcykler eller rabat på månedskort 
til kollektiv transport blandt andet været med til at 
nedbringe CO2-udledningen med ti procent på tre år. 

VI GØR DET SAMMEN OG PÅ TVÆRS
For at ændre pendleres transportvaner til det 
sundere og grønnere er der behov for, at kommuner, 
virksomheder, medarbejdere, trafikselskaber og 
private transportudbydere samarbejder på tværs. 

DEBAT
IND

LÆG

DEBAT
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I Formel M har syv kommuner skabt syv 
erhvervsnetværk, hvor 70 virksomheder har 
lavet mobilitetsplaner og samarbejdet om at 
mindske trængsel og transportens CO2-udledning. 
Virksomhederne deler erfaringer om lokale 
transportudfordringer og inspirerer hinanden til 
nye og grønnere transportløsninger for pendling og 
erhvervstransport. 

Ballerup Kommune har for eksempel samarbejdet 
med Movia og flere virksomheder i erhvervsområdet 
Lautrupgård om at gøre bussen til erhvervsområdet 
mere attraktiv. Det er blandt andet gjort gennem 
flere afgange, bedre information om busafgange og 
bedre tidsmæssig forbindelse til S-tog. Indsatsen 
har øget passagertallet med 7,6 procent i hele 
erhvervsområdet fra 2011 til 2013. Kommunen 
har sparet 200.000 kroner årligt på baggrund af 
stigningen i antallet af passagerer. Investeringen 
tjener sig hjem på 2,5 år.

Resultatet af mobilitetsarbejdet i de syv 
erhvervsnetværk er, at der på tre år er gennemført 
3-400 grønne transportinitiativer som indkøb af 
elcykler, stationscykler, adgang til cykelværksteder, 
flere busafgange og skattefrit kort til offentlig 
transport. 

VI KAN SE, AT DET VIRKER 
På et helt overordnet plan har vores arbejde med 
mobilitetsplanlægning i Formel M resulteret i, at 
andelen af bilture er reduceret med fem procent. 
Det svarer til, at medarbejderne på de deltagende 
arbejdspladser 180.000 gange har ladet bilen stå til 
fordel for kollektiv transport og cykelture. Det har 
også betydet, at vi kommuner har fundet en metode 
til at reducere CO2-udledningen fra transporten ad 
frivillighedens vej. Partnerne i Formel M har skabt 
CO2-reduktioner fra transporten på op til 10 procent 
per arbejdsplads. 

Virksomheder som Tryg og Topdanmark har gjort 
mobilitetsplanlægning til et tema i deres CSR-
strategi, fordi grøn mobilitet både gavner miljø,  
klima og medarbejdernes sundhed. 

HJÆLP TIL PENDLERLYKKE
Projektet Formel M sluttede i juni måned, men 
kommuner, virksomheder og hospitaler arbejder 
videre med de metoder og værktøjer, som er udviklet 
i Formel M og formidlet via Grønt Mobilitetskontor 
i Gate 21. Det gør vi, fordi vi kan se, at det virker. Vi 
kan kun anbefale, at der afsættes midler til at hjælpe 
alle offentlige og private arbejdspladser i gang med 
mobilitetsplanlægning. Grøn mobilitet giver mening 
for både klimaet, byernes udvikling og væksten,  
og de mange tusind pendlere, der de næste  
mange år skal transportere sig til og fra et job  
i hovedstadsregionen. ■

DEBATINDLÆG I INSIGHT 21?

Som noget nyt introducerer Insight 21 
spalteplads til vores partnere. Har du et emne, 
du vil sætte på dagsordenen, så kontakt 
redaktør Lene Ulsted Carlsen på 
 
lene.ulsted.carlsen@gate21.dk

Foto: Shutterstock

Foto: Colourbox

Foto: Shutterstock
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TRANSPORT

AF SIGNE MUNCH-PEDERSEN

GRØNT 
MOBILITETSKONTOR  
ER TIL FOR JER

Grønt Mobilitetskontor vil fremover være partnernes 
viden- og udviklingscenter inden for bæredygtig 
mobilitetsplanlægning.

Gate 21 og Region Hovedstadens vision om at 
skabe et varigt viden- og udviklingscenter inden 
for bæredygtig mobilitetsplanlægning er blevet til 
virkelighed. Mobilitetsprojektet Formel M er slut, 
men Grønt Mobilitetskontor lever videre for at  
understøtte partnernes arbejde med grøn og sund 
mobilitet.

”Mobilitet og trængsel er identificeret som nogle af 
de væsentligste udfordringer i skabelsen af vækst i 
hovedstadsregionen. Samtidig er transportsektoren 
den vanskeligste sektor i forhold til at nedbringe 
CO2-udledningen. Der har i høj grad været brug for 
et viden- og udviklingscenter inden for bæredygtig 
mobilitetsplanlægning, der kan løse den udfordring. 
Med støtte og opbakning fra Region Hovedstaden er 
det nu skabt,” fortæller Gate 21’s direktør Poul Erik 
Lauridsen.

TILBUD OM AKTIVITETER
Gate 21’s partnerkreds får fremover glæde af den 
viden, de værktøjer og de metoder, som er opbygget 
i Grønt Mobilitetskontor via Formel M-projektet. 
Partnere og medlemmer kan benytte sig af tilbud 
om videnseminarer om mobilitetsplanlægning 
i virksomheder, rådhuse og hospitaler, hjælp til 
facilitering af møder eller sparing om brug af 
værktøjer udviklet i Formel M. 

NYE INNOVATIONSPROJEKTER I STØBESKEEN
Anna Thormann og Anja Puggaard, der siden 
2010 har været hovedpersoner i Formel M’s Grønt 
Mobilitetskontor, vil fremadrettet samarbejde 
med Gate 21’s partnerkreds om at skabe nye 
innovationsprojekter. Projekter, der skal bidrage 
til konkrete løsninger på regioners, kommuners 
og virksomheders mobilitetsudfordringer ved at 
udbrede brugen af mobilitetsplanlægning og skabe 
efterspørgsel efter grønne transportprodukter og 
mobilitetsservices. Kampagnen ’Test en Elcykel’ og 
mobilitetskurset ’ENDURANCE’ er to eksempler på 
den type projekter. Og der er flere på vej. 

Gate 21’s partnerkreds udvikler i vinteren 2014-2015 
to fyrtårnsprojekter om mobilitetsplanlægning. Det 
første i forbindelse med den kommende letbane 
langs Ring 3, i hovedstadsområdet fra Lundtofte til 
Ishøj. Og det andet om mobilitetsplaner på tværs 
af kommuner og virksomheder i Øresundsregionen. 
For-projektet ’Grøn Medarbejdertransport i 
Øresundsregionen’ er støttet af midler fra EU 
Interreg IV, som er EU’s indsats over for samarbejde 
på tværs af regionale områder.  

Gate 21’s partnere og medlemmer er også velkomne 
til at skrive til Grønt Mobilitetskontor med forslag om  
nye projektideer og initiativer, der fremmer grøn og 
effektiv mobilitet. 
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ADVISORY BOARD LÆGGER STRATEGIEN 
Gate 21 nedsætter i december 2014 et Advisory 
Board for indsatsområdet Transport. Advisory 
Boardet vil fungere som et rådgivende udvalg for 
indsatsområdet. 

”Med det nye Advisory Board sikrer vi for det første, 
at strategien for Transport er i tråd med partnernes 
og medlemmernes ønsker og ambitioner inden for 
grøn mobilitet. Men medlemmerne, der er ambitiøse 
spillere inden for at fremme effektiv mobilitet og 
bæredygtige transportløsninger, vil også kunne 
bidrage til at sikre, at vores projekter og aktiviteter  
er med til at understøtte udviklingen af en region,  
der er helt i front,” siger direktør Poul Erik Lauridsen.  
 
Advisory Boardet vil dermed være med til at sætte 
rammen for projektudvikling og udviklingen af Grønt 
Mobilitetskontor. Desuden skal Advisory Boardet være 
med til at påvirke de institutionelle rammer, politikker 
og incitamenter, der er rammesættende for grøn 
mobilitet. 

Læs mere om igangværende projekter, projekter 
under udvikling, aktiviteter og værktøjer inden for 
indsatsområdet Transport på www.gate21.dk. ■

GRØNT MOBILITETSKONTORS 
TILBUD TIL PARTNERE OG 
MEDLEMMER 

Aktivitet

Projektudvikling

Adgang til videnseminarer 

 Invitationer til events (Offentlig-private udviklingsmøder)

Sparring om mobilitetsplanlægning

Tilbud om arbejdsplads i Gate 21

Hjælp til facilitering af mobilitetsaktiviteter 

Adgang til Grønt Mobilitetskontors fildelingssystem

Anja Puggaard
Kontorleder
Transport
anja.puggard@gate21.dk

KONTAKTPERSONER

Anna Thormann
Programleder
Transport
anna.thormann@gate21.dk 

Kontorleder Anja Puggaard, programleder 
Anna Thormann og direktør Poul Erik 
Lauridsen glæder sig til at udvikle nye 
mobilitetsprojekter i Gate 21. Foto: Gate 21.
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ENERGI OG RESSOURCER

AMBITIØST OG HELT 
NØDVENDIGT
Målet er klart: I 2050 skal energi- og transportsystemet i Region 
Hovedstaden være baseret på 100 procent vedvarende energi. Men hvilke 
beslutninger skal tages nu, for at målet nås? Det skal en samlet vision 
for regionens 29 kommuner, forsyningsselskaber og Region Hovedstaden 
hjælpe med at vise. 

Projektet Energi på Tværs danner rammen for, at partnerne kan diskutere 
og skabe visionen for energiforsyningen. Baggrunden og oplægget til den 
diskussion har Gate 21 tegnet. Se den levende version på www.gate21.dk
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Illustration: Jørn Nielsen, Creative Support

ENERGI PÅ TVÆRS  
– DE NÆSTE SKRIDT

ENERGI OG RESSOURCER

■ Debat i udvalg og byråd 
■ Borgmestermøde den 26. marts 2015
■ Godkendelse af aftale i byråd og 

regionsrådet

Se filmen og læs mere om temaaftenerne  
den 24.-25. november 2014 på  
www.energipåtværs.dk

Dét energi- og transportsystem, vi har 
i dag, er storforbruger af forurenende 
fossile brændsler til skade for både klima 
og helbred. Tilmed kommer brændslerne 
i stor udstrækning fra ustabile regioner i 
verden. Vores egne fossile ressourcer løber 
ud. Med andre ord – vores system, som 
det er i dag er ikke bæredygtigt. 

Men mens uret tikker, og politikerne på 
den globale scene tøver med at formulere 
og vedtage bindende mål for reduktioner 
af CO2-udledningen, er kommunerne i 
hovedstadsregionen i gang. De viser vejen 
for resten af verden, når de i 2050 vil 
have et energi- og transportsystem, der 
er baseret på 100 procent vedvarende 
energi. 

For at nå det mål, skal vi handle nu og 
lægge sporene til en bæredygtig fremtid. 
Vi skal bruge mindre energi, og vi skal 

bruge den effektivt. Vi skal skabe en 
omstilling fra et usikkert og forurenende 
energi- og transportsystem - til et 
forsyningssikkert, konkurrencedygtigt og 
fossilfrit system. 

Det ambitiøse mål kræver, at 
kommunerne og forsyningsselskaberne 
tænker, planlægger og handler sammen 
på tværs af eksisterende opdelinger og 
grænser til gavn for borgere og erhvervsliv. 

Region Hovedstaden har en vision om at 
skabe en grøn og innovativ metropol med 
høj livskvalitet og vækst. Omstillingen af 
energiforsyningen til vedvarende energi er 
et vigtigt skridt i den retning. 

Hovedstadsregionen er det største 
sammenhængende urbane område 
i Danmark og dermed fremtidens 
vækstcenter. Vi står i de kommende år 

over for en massiv befolkningstilvækst 
og erhvervsudvikling. Det indebærer 
en udbygning af infrastrukturen og 
produktionskapaciteten for energi og 
transport – tiltag, som forudsætter 
milliardstore investeringer. 

Det er vigtigt, at væksten går hånd i hånd 
med grøn omstilling. Der er forskellige 
veje at gå, og omstillingen er mulig 
med kendt teknologi. Og det kræver, 
at vi går sammen om udvalgte fælles 
løsninger i stedet for at investere hver 
for sig. Hermed undgår vi, at omstillingen 
bliver dyrere på sigt. Samtidig kan vi 
udnytte de store vækstpotentialer, der 
ligger i udviklingen og udbygningen af ny 
infrastruktur og grønne teknologier. ■
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Når inkarnerede bilister får lov til at afprøve en 
elcykel, får de lyst til at fortsætte med at cykle til 
arbejde. Det viser de første resultater fra Gate 
21-kampagnen ’Test en Elcykel’, som ansatte og 
borgere fra otte kommuner og otte hospitaler 
deltager i.  

450 bilpendlere fra hovedstadsregionen og Odense 
har foreløbig testet en elcykel i tre måneder. I 
testperioden har deltagerne i gennemsnit via en app 
tracket 600 kørte kilometer hver især. Det betyder, at 
de i låneperioden har nedbragt deres CO2-udledning 
knyttet til pendling  med 17 procent. Af dem fortæller 
tre ud af fire deltagere, at de i fremtiden vil cykle mere.   
 
”Det er jo fantastisk, at tre måneder på en elcykel 
giver så mange bilister blod på tanden i forhold til at 
cykle til arbejde. Vi har derfor været meget spændte 
på at se, om de kan fastholde den nye vane, så vi kan 
sige, at vi har skabt varige CO2-reduktioner,” fortæller 
projektleder Anna Thormann. 

CYKLER VIDERE PÅ EGEN CYKEL
De første 235 testpersoner afleverede den lånte 
elcykel tilbage den 1. juli 2014. I oktober måned er 
testpersonernes nye cykeladfærd evalueret for at 
følge op på cyklisternes gode intentioner. Resultatet 
viser, at ikke mindre end 61 procent af de tidligere 
testpersoner nu cykler til og fra arbejde mellem én 

AF SIGNE MUNCH-PEDERSEN

Muligheden for at prøve en elcykel i tre måneder har 
omvendt størstedelen af de ellers så inkarnerede bilister.  
61 procent af testpersonerne cykler nu til arbejde en eller 
flere dage om ugen. Hver fjerde på egen elcykel. 

TRANSPORT

UDLÅN AF ELCYKLER 
SKABER NYE CYKLISTER 

og fem gange om ugen. Hver fjerde af dem på deres 
egen nyindkøbte elcykel. De ’nye’ cyklister reducerer 
dermed deres CO2-udledning knyttet til tansport 
med 44 procent.   

Formand for Trafik- og Miljøudvalget i Region 
Hovedstaden, Jens Mandrup, glæder sig over 
resultaterne efter kampagnens første halve år:

”Det er opløftende nyheder, at vores testkørere fra 
første heat holder fast i at cykle.  Men den store test 
kommer først nu, når kulde, blæst, sne og sjap sætter 
ind. Hvis testkørerne stadig cykler til foråret, eller 
atter er hoppet op på cyklen efter en vinterpause, så 
er der for alvor grund til at være tilfreds”. ■

MÅLSÆTNINGER FOR  
KAMPAGNEN TEST EN ELCYKEL
Målsætninger for kampagnen Test en Elcykel er at:
■ Udlede 300 tons CO2 mindre i testperioden.
■ 75 procent af testpersonerne fortsætter med at cykle 

minimum tre måneder efter endt testperiode.
■ De tidligere testpersoner fortsætter med at cykle minimum 

tre ud af ugens fem  arbejdsdage. 
■ Testpersonerne efter prøveperiodens udløb vil stå for en årlig 

reduktion i CO2-udledningen på 410 tons ved at tage elcyklen 
i stedet for bilen.

■ Forbedre medarbejderes og borgeres sundhedstilstand.
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61% 
af de første testpersoner i  
kampagnen ’Test en Elcykel’ for- 
venter at cykle mere fremover,  
end før de lånte en elcykel. 

38% 
af de første testpersoner  
i kampagnen ’Test en Elcykel’  
cykler nu til og fra arbejde  
minimum tre dage om ugen. 

KORT OM  
TEST EN ELCYKEL

TRANSPORT

’Test en elcykel’ henvender sig til bilister, der 
dagligt pendler minimum fem kilometer til 
arbejde. I alt 1.700 personer skal teste en 
elcykel.  

PARTNERE 
Albertslund, Ballerup, Frederiksberg, 
Gladsaxe, Høje-Taastrup, Odense, Roskilde 
og Gentofte Kommune. Følgende hospitaler 
i Region Hovedstaden: Bornholm, Herlev, 
Rigshospitalet, Frederiksberg & Bispebjerg, 
Glostrup, Gentofte, Amager & Hvidovre samt 
Nordsjælland. 

FINANSIERING
Cirka 7,5 millioner kroner, hvoraf Region 
Hovedstaden og Vejdirektoratets Cykelpulje 
støtter projektet med 5 millioner kroner. Det 
resterende beløb er finansieret af projektets 
partnere. 

VARIGHED 
Projektperioden er august 2013 - juli 2016.

MERE INFORMATION
Anna Thormann, projektleder Test en Elcykel, 
anna.thormann@gate21.dk
Læs mere om kampagnen på  
www.testenelcykel.dk

Foto: Mikkel Østergaard
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TRANSPORT

AF SIGNE MUNCH-PEDERSEN

ELCYKLEN 
FREMMER  
SUNDHEDEN

Deltagerne i Gate 21-projektet ’Test en 
Elcykel’ vurderer, at deres fysiske form 
bliver langt bedre, når bilen skiftes ud 
med en eldrevet cykel.

Muligheden for at teste om turen til og fra arbejde 
kan bruges til at få daglig motion og frisk luft, 
er blandt hovedårsagerne til, at 2.400 personer 
foreløbig har søgt om at teste en elcykel. Og det er 
faktisk lykkedes testpersonerne at komme i langt 
bedre form på tre måneder. De foreløbige resultater 
viser, at andelen af deltagere, der føler sig i enten 
’meget dårlig’ eller ’dårlig’ fysisk form, er halveret.  
Tilsvarende er andelen af deltagere, der føler sig 
i enten ’god’ eller ’meget god’ fysisk form næsten 
fordoblet.   

MÆRKBAR FORSKEL I BEN OG HJERTE
50-årige Kir Richter fra Høje-Taastrup er blandt 
de bilister, der fra april til juni måned har testet en 
elcykel. Hun har nu solgt den ene af familiens to biler 
og cykler seks kilometer til arbejde på elcykel.   

”Jeg er simpelthen blevet så glad for den cykel og 
føler mig helt lykkelig over at kunne cykle. Mange 
siger, at en elcykel er snyd, og at den ikke giver 
motion, men det passer ikke. Jeg kan mærke det både 
i mit hjerte og i mine ben,” fortæller Kir Richter. 

Elcyklen har desuden hjulpet Kir Richter med at 
tabe sig og har overflødiggjort en forestående 
knæoperation. ■

Blandt de første 450 deltagere 
i kampagnen, stiger andelen af 
testpersoner, der oplever deres 
form som ’god’ fra 20 procent til 
33 procent efter tre måneder på 
elcykel. 
Andelen af testpersoner, der 
oplever deres form som ’dårlig’ 
falder fra 

22%
 

11% 

Besvarelser i %

EGEN VURDERING AF FYSISK FORM  
■  Vurdering før test 
■  Vurdering efter test
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TRANSPORT

AF SIGNE MUNCH-PEDERSEN

ELCYKLEN BRYDER 
GRÆNSEN FOR, HVOR 
LANGT HAN VIL CYKLE
På elcykel føles turen halvt så lang som på en  
almindelig cykel, fortæller 33-årige Bjørn Klüver.

”Jeg vil hellere cykle på arbejde end køre i bil eller 
tage det offentlige. Men jeg synes, at 13 kilometer 
er lige i overkanten af, hvor langt jeg kan cykle på en 
almindelig cykel. ’Test en elcykel’-konceptet er derfor 
helt perfekt til at få mig overbevist om, at jeg kan 
cykle. Jeg har i fire år cyklet til og fra arbejde otte 
måneder om året i mit tidligere arbejde, men har ikke 
gjort det, siden jeg fik nyt arbejde sidste år.”

Sådan begrundede 33-årige Bjørn Klüver fra Gentofte 
i foråret 2014 sin ansøgning om at låne en gratis 
elcykel i tre måneder igennem Gate 21-kampagnen 
’Test en Elcykel.’ Kort tid efter blev han udvalgt af 
Gentofte Kommune til at låne en af deres 20 elcykler. 

FRA BILIST TIL ELCYKELFAN
Fra april til juni registrerede Bjørn Klüver 30 cykeldage 
og 500 km på elcyklen via app’en OntheMove. Og 

”Det bedste er, at jeg 
nu kommer ud i den 
friske luft hver dag, og 
at jeg får noget motion 
i det daglige. Det er 
helt klart bedre end at 
sidde og lumre i en bil 
i myldretidstrafikken,” 
fortæller Bjørn Klüver, 
der har købt en elcykel. 
Foto: Gate 21

prøveperioden fik ham ikke bare tilbage på cyklen, 
den fik ham også gjort til elcykelfan. Bjørn har købt 
sin egen elcykel og cykler nu de fleste dage til og fra 
arbejde.  

”Efter en lang og hård arbejdsdag kan det godt være 
lidt uoverskueligt at se frem mod en 13 kilometer 
cykeltur. Men sådan har jeg det ikke med el-cyklen.  
Nu glæder jeg mig bare til at komme op på sadlen.”

ELCYKLEN BRYDER GRÆNSER
Men den største forandring er faktisk selve 
indstillingen til det at cykle, forklarer Bjørn Klüver:

”Det falder mig meget lettere at tage en cykeltur nu. 
Det virker lidt som om, at turen kun er halvt så lang. 
Som om, at elcyklen bryder grænsen for, hvor langt 
jeg orker at cykle.” ■
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En kommune, et universitet, 25 virksomheder, 10 
kilometer veje, masser af LED-gadelamper, sensorer 
og ambitioner mindst lige så høje som lysmaster 
udgør i dag DOLL’s Living Lab i Hersted Industripark  
i Albertslund.

”I Gate 21 har vi altid gennem større eller mindre 
demonstrationsprojekter arbejdet med at bruge 
kommunerne som laboratorier for grønne løsninger. 
Men arbejdet med DOLL’s Living Lab har skærpet 
Gate 21’s fokus på de fordele, som ægte levende 
laboratorier giver til både innovationsprocessen  
og det offentlige-private samarbejde,” fortæller  
Gate 21’s direktør Poul Erik Lauridsen.

Living Labs er et metode, som bruges til at 
eksperimentere med innovative ideer, koncepter 
og teknologier i virkelige omgivelser. Eksempelvis i 
et hjem, en institution eller et udendørsareal. Det 
foregår ofte i offentlige-private samarbejder (OPI), 
hvor også borgeren eller brugeren bliver inddraget  
i udviklingen som en aktiv part for at forstå  
behovene. 

LIVING LABS SKABER VÆRDI FOR ALLE AKTØRER
Living Labs skaber værdi for alle aktører i 
samarbejdet. Virksomhederne får værdifuld viden om 
kundernes/borgernes behov, og medarbejderne kan 

opleve et kompetenceløft. Kunderne/borgerne føler 
sig involveret og hørt – og får i sidste ende produkter, 
der opfylder deres behov.

”Der er ingen tvivl om, at de mange virksomheder i 
DOLL Living Lab både ser en værdi i, at kunne vise 
de kommunale beslutningstagere udendørslyset 
i virkelige omgivelser og få en direkte feedback, 
samtidig med at de får mulighed for kontinuerligt 
at opstille deres nye produkter og samarbejde med 
andre virksomheder om nye, innovative Smart City-
løsninger,” siger Kim Brostrøm, teknologichef i DOLL. 

Han fortæller endvidere, at hele formålet med DOLL 
er at kunne give de kommunale beslutningstagere 
et uafhængigt, dokumenteret grundlag at træffe 
beslutninger ud fra. Og det er her, forskningen og 
DTU kommer ind i billedet. DOLL Quality Lab på DTU 
laver uafhængige målinger på alle virksomhedernes 
lysarmaturer i DOLL Living Lab. Det skaber 
gennemsigtighed og giver beslutningstagerne 
muligheden for at sammenligne produkterne – og  
det skaber værdi hos kommunerne.

DOLL – ET UDVIDET LIVING LAB
I DOLL er det valgt at invitere mange forskellige 
virksomheder ind, så Living Lab’et også fungerer som 
et showroom.

AF LENE ULSTED CARLSEN

GATE 21 GÅR NYE 
VEJE MED LEVENDE 
LABORATORIER

Vejen til grøn omstilling og det gode liv for borgerne vil 
for Gate 21 være belagt med flere levende laboratorier – 
Living Labs. Erfaringerne fra det udendørs laboratorium 
og showroom for gadebelysning i projektet DOLL har lagt 
de første sten og vist et koncept, der skaber optimale 
muligheder for offentlig-privat innovation.
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”Vi har i DOLL set, at det er muligt at samle en hel 
branche af konkurrerende virksomheder, som står side 
om side og bruger området til at teste nye løsninger. 
Det har været en bragende succes – og skabt genlyd 
– både i branchen og i pressen. Det er klart, at det er 
en model vi i Gate 21 vil arbejde videre med,” fortæller 
Poul Erik Lauridsen og fortsætter:

”Hver gang vi går ind i et projekt, vil vi som altid 
vurdere, hvilken metode, der er bedst til at afdække 
den problemstilling, projektet skal løse. Og her er 
Living Lab’et en metode, som vi ser store potentialer 
i – både med og uden showroom. Vi forestiller os, 
at Living Labs kunne være relevante i forhold til 
klimatilpasning, energi, affald, trafik eller støj.”

Og netop omkring emnet ’støj’ barsler Gate 21 med et 
nyt Living Lab-projekt i samarbejde med Vallensbæk 
Kommune.

INNOVATIVE SMART CITY-LØSNINGER  
Et andet projekt undervejs i Gate 21 er projektet 
’SUS – Smart Urban Services’. Det projekt er en 
overbygning på DOLL, hvor partnerne vil teste 
sensor/transmitter-muligheder samt mulighed for at 
inddrage styring af trafik, renovation og vand. 

”DOLL vil anvende lysmasterne som infrastruktur til 
Smart City-løsninger og teste sensorer i masterne 
og andre steder i Living Lab’ets omgivelser for at 
udvikle nye løsninger, der kan generere data, som 
kommunerne kan anvende til at skabe byrum, som er 
attraktive for borgerne,” forklarer Kim Brostrøm.

DOLL Living Lab bliver på den måde udbygget til at 
teste flere innovative løsninger end gadebelysning. ■

”Selvom vi før har set 
Living Labs med fokus 
på belysning, er selve 
kombinationen af antallet 
af involverede virksomheder, 
den forskningsbaserede 
dokumentation, den fysiske 
størrelse af laboratoriet og 
variationen i teknologier, som 
opsættes, unik”.

Kent Larson, leder af City Science-initiativet i MIT Media Lab,
Massachusetts Institute of Technology 
– og en af de første forskere, som udviklede forsøg med  
Living Labs i hverdagsmiljøer.

I DOLL Living Lab skal der 
eksempelvis testes sensorer på 
lygtepælene, som her, hvor de 
fire blå bevægelsessensorer har 
opfanget aktivitet på vejen både 
til højre og venstre for lygtepælen. 
Foto: Jeppe Carlsen 

DOLL LIVING LAB 
OG ALBERTSLUND 
KOMMUNE VINDER KL’S 
INNOVATIONSPRIS 2014 

Albertslund Kommune har vundet årets 
Innovationspris fra Kommunernes 
Landsforening (KL) for engagementet i 
DOLL Living Lab - Europas største udendørs 
levende laboratorium. Hæderen er et stort 
cadeau til projektets konsortiepartnere: 
Albertslund Kommune, Danmarks Tekniske 
Universitet og Gate 21. 
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Visionerne for Vinge er store. Her vil Frederikssund 
Kommune med smarte og bæredygtige løsninger 
skabe et godt liv for bydelens fremtidige borgere. 

”Vi er en del af Copenhagen Smart City Lighthouse, 
fordi de bedste smarte og innovative løsninger 
ikke opstår i et vakuum. Når man vil skabe en ny 
bæredygtig, smart og innovativ bydel må vi lære af 
hinanden. Det giver projektet os mulighed for – her 
kan vi lære af både Albertslund og Københavns 
Kommuners erfaringer inden for Smart City-
området,” fortæller Thomas Sichelkow, projektchef 
for Vinge i Frederikssund Kommune. 

EN PLATFORM FOR INNOVATION
Copenhagen Smart City Lighthouse er en fælles 
platform for kommuner. Sammen skal de undersøge, 
hvilke projekter inden for områderne Internet of 
Everything og Smart City, som kan understøtte 

AF HELLE BYGHOLM

Et nyt projekt i Gate 21, Copenhagen Smart City Lighthouse, 
skal understøtte de bedste Smart City-initiativer. 
Frederikssund er en af partnerne i projektet. De vil med 
deres nye bydel, Vinge, skabe Danmarks første elektriske by 
baseret på vedvarende energi. 

SMART CITY

DANMARKS FØRSTE 
ELEKTRISKE BY

udviklingen af den smarte by i COPENHAGEN, der 
omfatter Region Hovedstaden, Region Sjælland  
og Skåne.

”Vi skal bygge en hel bydel op fra bunden. Det skaber 
en unik mulighed for at afprøve nogle af de nyeste 
løsninger inden for Smart City-feltet. Løsninger, som 
vil kunne understøtte andre initiativer rundt om i 
landet. Det handler om, at vores byer skal supplere 
hinanden i stedet for at lave dobbeltudvikling,” 
fortsætter Thomas Sichelkow.

FLERE SAMARBEJDSPARTNERE I SPIL
I den nye bydel i Frederikssund vil de fokusere på 
at skabe en ordentlig IT-infrastruktur, så byen 
kan håndtere al den information, som en smart 
by genererer og samtidig sikre, at hele byen taler 
sammen. I en smart by handler det blandt andet 
om, at viden om både vejr- og trafikforhold fra 
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lygtepæle og lyskryds og viden om antallet af ledige 
parkeringspladser indsamles og gøres anvendelige.

”Information er vigtig både for borgere, kommunen og 
virksomheder. Indsamling af de rette informationer 
giver virksomhederne bedre mulighed for at udvikle 
relevante produkter til borgerne. Samtidig kan nye 
og innovative virksomheder supplere den ekspertise, 
de etablerede virksomheder har. De kan komme ind 
og hjælpe med at skubbe til udviklingen,” afslutter 
Thomas Sichelkow. 

Vinge forventer at kunne skabe op mod 4.000 
arbejdspladser, både centralt og i den nordlige 
del af byen, hvor der etableres et højteknologisk 
erhvervsområde, Haldor Topsøe Park. ■

Vinge er en helt ny bæredygtig by i 
Frederikssund Kommune. De første spadestik 
bliver taget i foråret 2015. Foto: SLA

KORT OM  
COPENHAGEN SMART 
CITY LIGHTHOUSE 
SMART CITY

Copenhagen Smart City Lighthouse er 
en platform for innovation for offentlige-
private samarbejder, som har fokus på 
Smart City-teknologier og Living Labs, 
hvor man kan teste nye teknologier 
i 1:1-skala. Platformen understøtter 
Copenhagen’s Internet of Everything-
program i samarbejde med Københavns 
Kommune. 

PARTNERE
Albertslund og Frederikssund Kommuner, 
CLEAN og Gate 21. 

VARIGHED
Projektet varer i to år frem til 2016.

MERE INFORMATION
Lone Kelstrup, programleder Smart City, 
lone.kelstrup@gate21.dk
Læs mere om Vinge på: www.byenvinge.dk
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Mange solcelleleverandører tilbyder garanti for 
elproduktionen fra deres solceller. Mange bygherrer 
glemmer dog løbende at monitorere solcelleanlægget 
efter, at det er blevet sat op og sluttet til. Derfor ved 
bygherren ikke, om de opsatte solceller lever op til 
garantien. Det viser erfaringer fra den rådgivende 
ingeniørvirksomhed Cenergia. 

Projektet BIPV Quality Cities giver nu bygherrer som 
kommuner, boligselskaber og private virksomheder 
mulighed for at gratis at afprøve et system, der 
overvåger jeres produktion af sol-el, og som giver 
mulighed for at samle data fra forskellige vedvarende 

BY OG BYG

FÅR I DEN SOLCELLESTRØM, 
I HAR BETALT FOR? 
Tilbud til offentlige og private bygherrer om finansiering af system til at 
overvåge solcellers ydeevne fra projektet BIPV Quality Cities.

Foto: Kenneth Løvholt, Gate 21.

energi anlæg på én fælles platform. Systemet skaber 
overblik over jeres produktionen af vedvarende energi, 
kvalitetssikrer jeres anlæg og holder øje med fejl og 
nedbrud.

BIPV Quality Cities stiller systemet, der leveres af 
virksomheden IQ Energy, frit til rådighed i ét år. 
Tilbuddet omfatter installation og internetadgang, 
samt ét års drift af systemet. 

Læs mere om BIPV Quality Cities støtte til 
performance dokumentation på www.gate21.dk ■
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NY FORMAND

At Gate 21 så dagens lys i Albertslund Kommune er 
ikke nogen tilfældighed. Albertslund Kommune havde 
sammen med en række forskningsinstitutioner, private 
virksomheder og kommuner en vision om at skabe en 
platform for samarbejde på tværs af traditionelle skel. 

”Vi havde en drøm om at udvikle en samarbejdsmodel, 
hvor vores forskellige kompetencer kunne bidrage til nye 
løsninger på kommunernes udfordringer med at sikre 
en bæredygtig fremtid – med andre ord; Kommunen 
skal fungere som driver på markedet” siger den nye 
bestyrelsesformand for Gate 21, Steen Christiansen.

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED
I dag har Gate 21 udviklet sig fra en vision på tegnebrættet 
til en moderne organisation med fuld fart og konstant 
stigende efterspørgsel. 

”Gate 21 er en ambitiøs drøm. Vi skal turde at udfordre 
hinanden. Det betyder, at vi i dag har fået skabt en 
organisation og en samarbejdsmodel, som sikrer 
innovation og videndeling på tværs,” siger Steen 
Christiansen.

Organisationen samler danske kommuner, regioner, 
virksomheder og forskningsinstitutioner om at teste ideer 
og finde løsninger, der både skal sikre en bæredygtig 
fremtid og grøn vækst.

”Fremtiden for Gate 21 tegner spændende og begivenheds-
rig med nye projekter inden for alle organisationens 
indsatsområder,” afslutter Steen Christiansen, der 
glæder sig til at styrke samarbejdet mellem kommuner, 
virksomheder og forskningsinstitutioner i Gate 21. ■

NY BESTYRELSESFORMAND 
ER EN AF DRIVKRÆFTERNE 
BAG GATE 21
Siden Gate 21 opstod som ide, da klimadagsordenen for alvor fik fart 
i 2007, har Albertslunds borgmester, Steen Christiansen været en af 
drivkræfterne bag. Nu overtager han posten som bestyrelsesformand 
efter Anne Grete Holmsgaard, der er direktør i interesseorganisationen 
BioRefining Alliance og tidligere folketingspolitiker.
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PROJEKTFASE

Her igangsættes  
projektets aktiviteter.

DESIGNFASE

Her udarbejdes  
den endelige projekt-
beskrivelse, og  
funding søges.

SKITSEFASE

Her defineres 
projektformål,
partnerkreds og 
budgetramme.

Alle Gate 21’s projekter arbejder inden for vores 
fem indsatsområder By & Byg, Energi & Ressourcer, 
Transport, Smart City og Grøn Vækst. De to sidste er  
tværgående indsatsområder i Gate 21.

Gate 21 udvikler projekter efter en model, hvor nye 
projekter gennemgår fire faser. Se modellen nedenfor.

Gate 21 arbejder hele tiden med at udvikle nye
projekter i tæt samarbejde med vores partnerkreds. 
Vi opfordrer vores partnere og andre aktører til at 
byde ind med nye projektideer eller kontakte os for at 
høre, hvordan I kan komme med i vores nye projekter.

Læs mere om vores projektudviklingsmodel: 
www.gate21.dk

Ønsker du at høre mere om Gate 21’s projektudvikling, 
er du velkommen til at kontakte:

Pernille Skjershede Nielsen
Programchef
pernille.skjershede.nielsen@gate21.dk
31 45 11 68

Tilmeld dig nyheder om projektudvikling på  
www.gate21.dk

SÅDAN SKABER VI 
PROJEKTER I GATE 21

Gate 21’s projekter tager udgangspunkt i kommunernes 
udfordringer på klima- og energiområdet. I projekterne 
udvikler vi nye teknologier eller kompetencer, som understøtter 
kommunernes indsats for grøn omstilling og erhvervslivets 
muligheder for grøn vækst.

IDÉFASE

Her byder Gate 21’s 
partnere eller andre 
aktører ind med nye 
projektidéer.
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I GATE 21 ARBEJDER VI MED GRØN 
OMSTILLING OG VÆKST GENNEM 
FEM INDSATSOMRÅDER

Gate 21 arbejder med partnerkredsen om at udvikle og udbrede konkrete 
mobilitetsløsninger i kommunerne. Projekterne handler blandt andet om at udvikle 
nye mobilitetsservices-, teknologier-, og planlægningsværktøjer, der kan bidrage til 
at mindske transportens C02-udledning og trængsel.

Anna Thormann, programleder
anna.thormann@gate21.dk

Gate 21 arbejder for at udvikle og teste nye Smart City-løsninger, som 
kommunerne implementerer i deres daglige praksis. Smart City-projekterne 
handler blandt andet om at udvikle nye smart-grid løsninger for kommunernes 
energi,- vand- og varmeforsyning og at teste dem lokalt i kommunerne. Udviklingen 
af Smart City-løsninger sker i samarbejde med centrale aktører i Danmark inden 
for forskning, teknologi og den private sektor.

Flemming Madsen, sekretariatschef i DOLL
flemming.madsen@gate21.dk

Gate 21 arbejder for at skabe en platform, hvor private- og offentlige aktører 
samarbejder om strategisk energiplanlægning. Projekterne handler om at udvikle 
og udbrede nye teknologier og forretningsmodeller, der bidrager til en grøn 
omstilling af vores energisektor gennem blandt andet optimal udnyttelse af 
ressourcer, energibesparelser og vedvarende energi. 

Martin Dam Wied, programleder
martin.dam.wied@gate21.dk

Gate 21 arbejder for, at kommuner skal være en central aktør i at skabe grøn vækst, 
der sikrer bæredygtig udnyttelse af ressourcer, innovation i den private sektor 
og omstilling til et fossilfrit samfund. Projekterne udvikler metoder, værktøjer og 
samler erfaring, så der kan udvikles ‘best practice’ for samarbejdet på tværs af 
Gate 21’s indsatsområder.

Lone Kelstrup, programleder
lone.kelstrup@gate21.dk

Gate 21 arbejder for, at kommuner gennem offentlige/private samarbejder 
kan udvikle løsninger, der sikrer bæredygtig byudvikling og øget trivsel blandt 
borgerne. Projekterne har blandt andet fokus på C02-reduktion, ressourceforbrug, 
energiforsyning og udbredelse af vedvarende energi.

Pernille Skjershede Nielsen, programchef
pernille.skjershede.nielsen@gate21.dk

TRANSPORT  

SMART CITY  

ENERGI &
RESSOURCER

GRØN VÆKST

BY OG BYG

Lone Kelstrup, programleder
lone.kelstrup@gate21.dk
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Martin Manthorpe 
Næstformand
Direktør for strategi og  
forretningsudvikling
NCC Construction  
Danmark A/S

Steen Christiansen  
Formand
Borgmester,  
Albertslund Kommune

Willy R Eliasen 
Borgmester, 
Egedal Kommune

Lars Gullev
Direktør, Vestegnens 
Kraftvarmeselskab I/S 
(VEKS)

Morten Kabell
Teknik- og 
Miljøborgmester 
Københavns Kommune

GATE 21’S BESTYRELSE

VELKOMMEN TIL NYE PARTNERE OG MEDLEMMER

Ønsker din kommune, virksomhed eller vidensinstitution at 
engagere sig i bæredygtig byudvikling, grøn omstilling og 
vækst – så er et partnerskab i Gate 21 måske noget for jer.

BLIV PARTNER  
ELLER MEDLEM 

• Deltage i events, konferencer og andre begivenheder 
i og omkring Gate 21
•  Netværke med vidensinstitutioner, virksomheder og 

kommuner
•  Få hjælp og inspiration til den grønne omstilling
• Dele jeres nyheder med Gate 21’s partnere

I Gate 21 er der også mulighed for at være medlem. 
Med et medlemskab af Gate 21 holder du dig 
opdateret om de vigtigste initiativer og projekter 
inden for klima- og energiløsninger til kommunerne. 

Du kan læse mere om partner- eller medlemsskab 
i Gate 21 på www.gate21.dk eller ved at kontakte 
chefkonsulent Anders Thanning på mail:  
anders.thanning@gate21.dk

Som partner i Gate 21 er I med til at udvikle nye 
løsninger på kommunernes klimaudfordringer og 
udvikle projekter, der arbejder mod et bæredygtigt 
samfund. Gate 21 faciliterer projekter med stor 
volumen og ekstern funding, og vi gennemfører dem 
i samarbejde med et bredt netværk af innovative og 
kompetente partnere.

Med et partnerskab i Gate 21 viser I desuden, at jeres 
grønne profil ikke bare er ord, men også handling.

MED ET PARTNERSKAB HAR I MULIGHED FOR AT
•  Være med til at udvikle nye innovative og 

bæredygtige projekter 
• Deltage i ansøgninger til støttefonde
• Sparre med faglige eksperter
• Kompetenceudvikling
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Thomas Lykke Pedersen
Borgmester,  
Fredensborg Kommune

PARTNERE

MEDLEMMER

Lene Lange
Prodekan, 
forskningsdirektør, 
professor, AAU, 
København

Jan Bruus Sørensen 
Administrerende 
direktør, AI 

Henrik Rasmussen
Borgmester, 
Vallensbæk Kommune

Niels Carsten Bluhme,   
Teknisk rådgiver for 
betyrelsen, uden stemmeret
Direktør, Miljø- og  
teknikforvaltningen,  
Albertslund Kommune
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