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Den grønne omstilling er nødvendig. Den grønne 
omstilling er fuld af energi, forventning og fremtid. 
Og lige midt i den har Gate 21 placeret sig som 
kommunernes, regionernes, virksomhedernes og 
forskningens platform til at udvikle og teste de nye 
grønne løsninger til gavn for os alle. 

Vi er på vej ud af vores første strategiperiode, og vi 
har leveret på alle de opstillede mål. På de interne 
linjer var det nødvendigt for vores unge organisation 
at konsolidere vores økonomi. Det er lykkedes. Præcist 
som budgetteret.

Vi har succesfuldt afsluttet fire af vores store ’første 
generations projekter’: Formel M, Carbon 20, Plan C 
og PV Boost. Det er sammenlagt projekter for 100 
millioner kroner, der har leveret vigtige, konkrete 
resultater, der kan styrke den grønne omstilling. 

Lige nu driver vi mere end 30 udviklingsprojekter. 
Det er tydeligt for regioner og kommuner, at det 
skaber resultater og værdi. Vi tiltrækker hele tiden nye 
partnere, og vi byder derfor blandt andet velkommen 
til Region Hovedstaden, Allerød, Hillerød, Solrød og 
Malmø Kommune. Sidst-nævnte valgte i 2014 at 
blive partner for at styrke indsatsen inden for grøn 
omstilling og vækst på tværs af Øresundsregionen og 
Greater Copenhagen.

Gate 21 har nu i alt 27 partner- og medlemskommuner 
og har således opnået en stærk forankring hos en 
fjerdedel af landets kommuner med hovedvægt i 
hovedstadsregionen, hvor 80 procent af kommunerne 
er partnere eller medlemmer. 

Kommunerne er et stærkt tandhjul for at drive den 
grønne omstilling. Deres position giver en helt særlig 

mulighed for at stimulere markedet, skabe innovation, 
udvikling og grøn vækst. Det har vi meget stærkt set 
og oplevet i vores DOLL Living Lab, der har skabt en 
markant international interesse for Gate 21’s arbejde, 
og givet anledning til at førende internationale 
virksomheder inden for belysning og Smart City-
området er blevet partnere i Gate 21.

I de kommende fire år vil Gate 21 sammen med sin 
stærke partnerkreds bidrage målrettet til at gøre 
Greater Copenhagen til verdens førende region for 
grøn omstilling og vækst. Det er faktisk præcist 
sådan, vores nye vision lyder. 

’Greater Copenhagen’ er med sine tre regioner, 80 
kommuner og 3,8 millioner indbyggere –  målt på sin 
økonomiske kraft – en af de stærkeste metropoler 
i Europa. Og København er allerede et globalt 
anerkendt brand som verdens grønneste metropol.

Vi vil fortsat arbejde inden for vores fem 
indsatsområder: Byg & By, Transport, Energi & 
Ressourcer, Smart City og Grøn Vækst. Men vi 
kommer til at opjustere markant på vores nu 
velafprøvede metode med Living Labs. Faktisk 
skaber vi en hel ny afdeling for Living Labs. Det sker, 
fordi Gate 21’s Living Labs er en stærk platform til 
at udvikle nye grønne løsninger, skabe intelligent 
offentlig efterspørgsel og være et udstillingsvindue 
for virksomheders løsninger og dermed profilere 
dansk teknologi og know-how, der vil tiltrække 
investeringer og arbejdspladser.

Sådan vil Gate 21 sammen med vores stærke 
partnerkreds bidrage til at gøre Greater Copenhagen 
til verdens førende inden for grøn omstilling og 
vækst. ■

VERDENS FØRENDE 
REGION FOR GRØN 
OMSTILLING OG VÆKST
Leder
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Politikerne, Dansk Industri og Produktivitetskomiteen. 
Alle sammen er de enige: Øresundsregionen mangler 
vækst. Væksten i København og Malmø målt i  
forhold til Hamborg, Stockholm, Berlin og München 
halter langt efter. Samtidig er København og  
Malmø små regioner set med internationale øjne. 
Hvor hovedstadsregionen huser lige omkring 1,7 
millioner og Malmø-regionen cirka 700.000, huser  
for eksempel Hamborgområdet over fem millioner. 

”Dette er problematisk, hvis Øresundsregionen skal 
kunne tiltrække internationale projekter, som kræver 
højtuddannet arbejdskraft. Der er derfor behov for at 
nå en kritisk størrelse, før det for alvor er muligt  
at være attraktiv for internationale investeringer,” 
siger formand for Greater Copenhagen og Gate 21, 
Steen Christiansen.

DEN GRØNNE VEJ
Det ser dog ikke helt sort ud. Hvad København ikke 
har i størrelse og vækst, har den i arbejdet med grøn 
omstilling. Global Green Economy Index rangerede 

AF KASPER LAVLUND BORNØ JENSEN

GREATER COPENHAGEN: 
DEN GRØNNE VEJ 
TIL VERDEN

Danmark mangler vækst, men står samtidig over for en grøn 
mulighed. Gennem Greater Copenhagen-samarbejdet vil 
Region Hovedstaden, Sjælland og Skåne kunne fremme den 
grønne omstilling og tiltrække internationale investeringer.

Steen Christiansen, forklarer:  
 
”Med næsten 3,8 millioner indbyggere, 150.000 
studerende, 79 kommuner og tre regioner vil 
samarbejdet danne den kritiske masse, som er 
nødvendig for at skabe vækst. Greater Copenhagen 
vil gøre det muligt at bruge Københavns og Danmarks 
førerposition inden for grøn omstilling til at brande 
sig internationalt, og samtidig udnytte den viden, 
talentmasse og de økonomiske og politiske muskler, 
som denne samlede metropol besidder.”  

EN SAMLET METROPOL
Direktør i Gate 21, Poul Erik Lauridsen mener også,  
at den samlede metropol vil give regionen massevis af 
nye muligheder, og han fremhæver styrken, der ligger i 
at kunne agere sammen.

”I stedet for tre regioners ukoordinerede indsats for 
grøn omstilling og vækst vil de mange midler, der 
bruges i forvejen, kunne målrettes i langt højere grad. 
Regionen vil kunne tilbyde sig selv som testcentrum 
for innovative grønne projekter og skabe synergi på 
tværs af nationale grænser mellem de eksisterende 
testområder og Living Labs,” siger Poul Erik 
Lauridsen. 

STRATEGI MED FOKUS PÅ GREATER COPENHAGEN
I lyset af dette har Gate 21 udviklet en ny strategi, 
som fokuserer på de muligheder, Greater Copenhagen 
giver for at fremme den grønne omstilling. Derfor 
vil Gate 21 arbejde for at skabe projekter i Greater 
Copenhagen, som udnytter potentialet, de enkelte 
dele af regionen besidder. Samlet vil disse projekter 
på tværs af regionen etablere Greater Copenhagen 
som frontløber inden for grøn omstilling og vækst.  

”Et konkret eksempel på dette er projektet Lighting 
Metropolis. Ved at samle viden og Living Labs i hele 
Greater Copenhagen vil projektet etablere regionen 
som verdens førende Living Lab inden for belysning og 
Smart City-løsninger,” forsætter Poul Erik Lauridsen.  

Der er således ingen tvivl om det store potentiale, 
det tværnationale samarbejde Greater Copenhagen 
besidder for hverken Poul Erik Lauridsen eller  
Steen Christiansen. 

”Samarbejdet giver et væld af muligheder, for at 
fremme den grønne omstilling og skabe grøn vækst. 
Med Greater Copenhagen vil Danmark for alvor 
kunne konkurrere internationalt og slå sig fast som 
verdens førende region inden for grøn omstilling og 
grøn vækst,” konkluderer Steen Christiansen. ■

Gate 21’s vision er at gøre  
Greater Copenhagen til den 
førende region i verden inden for 
grøn omstilling og vækst. 

Den nye strategi i Gate 21, 
som løber fra 2015-2019, tager 
udgangspunkt i at bruge 
regionernes og kommunernes 
efterspørgsel til at udvikle, 
demonstrere og udbrede nye energi- 
og ressourceeffektive løsninger på 
klima- og energiområdet. 

Region Hovedstaden og en række 
kommuner i Greater Copenhagen 
har vedtaget ambitiøse mål 
for omstillingen til et fossilfrit 
samfund. Det er grundlaget for, 
at Greater Copenhagen kan blive 
den førende region i verden inden 
for grøn omstilling og vækst, 
fordi de langsigtede og ambitiøse 
målsætninger giver danske 
virksomheder sikkerhed for at 
investere i udvikling af nye energi-  
og ressourceeffektive løsninger. Det 
vil styrke danske virksomheders 
forspring, og det vil tiltrække 
udenlandske investeringer i danske 
virksomheder. 

I de kommende fire år vil Gate 
21 sammen med sin voksende 
partnerkreds arbejde målrettet 
for at gøre Greater Copenhagen 
til verdens førende region for grøn 
omstilling og vækst. Gate 21 vil 
bidrage med videndeling, konkrete 
samarbejdsprojekter og etablering 
af Living Labs, hvor kommuner 
og regioner stiller sig til rådighed 
som testbeds og showrooms for 
udvikling og demonstration af 
virksomheders nye grønne løsninger.

henholdsvis København som byen med det bedste 
grønne brand i verden og Danmark som landet 
med det næstbedste grønne brand i verden i 2014. 
Dette reflekteres også i Danmarks eksport af grøn 
teknologi, som de seneste tre år har oplevet kraftig 
vækst. De seneste tal, udarbejdet af Dansk Energi, 
Energistyrelsen og DI Energi, viser, at eksporten af 
grøn teknologi fra 2013 til 2014 steg med 15,4 procent, 
og at den nu overgår niveauet fra før finanskrisen i 
2008.

Øresundsregionen står derfor ikke kun over for 
et problem, men også en stor grøn mulighed. En 
mulighed, som kræver en endnu større indsats og 
medfører et behov for nye tiltag.

GREATER COPENHAGEN
Greater Copenhagen er et dansk-svensk samarbejde, 
som samler Region Sjælland, Region Hovedstaden og 
Region Skåne i en vision om at være førende inden for 
grøn omstilling og vækst.  

Læs mere
Få tilsendt Gate 21’s nye strategi.  
Skriv til os på 
partnerservice@gate21.dk

NY VISION & STRATEGI 
I GATE 21
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AF LENE ULSTED CARLSEN OG SIGNE MUNCH-PEDERSEN

NYE STÆRKE INITIATIVER  
I GREATER COPENHAGEN

Tre nye projekter kick-starter 
i efteråret 2015 Gate 21’s nye 
strategi med fokus på grøn 
omstilling og vækst i Greater 
Copenhagen. Kendetegnet for alle 
tre projekter er brede regionale og 
kommunale samarbejder, hvor 19 
forskellige kommuner og to regioner 
er repræsenteret. Samtidig er der 
i alle projekter samarbejde med 
en lang række virksomheder om 
henholdsvis innovativ belysning, 
energibesparelser og pendlertrafik.

KORT OM
SMART MOBILITET

TRANSPORT

Projektet ’Smart Mobilitet i Ringbyens Erhvervsområder’ 
skal fremme effektiv og grøn mobilitet under opførelsen 
af den letbane, der bliver bygget langs den københavnske 
Motorring 3 i perioden 2015-2021. I første omgang skal 
projektet hjælpe berørte pendlere og virksomheder  på 
strækningen mellem Lyngby i nord og Ishøj i syd med at 
finde bæredygtige alternativer til alene-kørsel i bil. 

I samarbejde med Movia og lokale virksomheder vil Gate 
21 og Ringbysamarbejdets programsekretariat arbejde 
med at fremme pendleres brug af bus, samkørsel og 
cykling under og efter anlæggelse af letbanen. Projektet 
vil desuden afprøve nye, innovative transportløsninger og 
kortlægge pendlernes nuværende transportadfærd.  

Letbanen forventer på sigt at generere op til 
20.000 arbejdspladser i byområderne nær de 27 
stationer frem til 2032. Når letbanen er anlagt, håber 
interessentselskabet Ring 3 Letbane I/S at flytte 7.000 
daglige personture til den kollektive transport, hvoraf 
cirka 4.000 kommer fra bilerne. 

PARTNERE
Projektet gennemføres af Gate 21 og 
Ringbysamarbejdets programsekretariat, i et 
samarbejde med Ringbykommunerne: Albertslund, 
Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-
Taarbæk, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk, Region 
Hovedstaden, Movia, Letbaneselskabet, DSB S-tog og  
virksomhederne i området.

FINANSIERING
Projektets samlede budget er på 1,6 millioner kroner.

VARIGHED
Juni 2015 – juni 2016

MERE INFORMATION
Anna Thormann, projektleder Smart Mobilitet, 
anna.thormann@gate21.dk

KORT OM
LIGHTING METROPOLIS

SMART CITY

Lighting Metropolis er det første, afgørende skridt i en 
ambitiøs vision om at etablere Greater Copenhagen som 
verdens førende Living Lab for Smart Urban Lighting – 
her skal besøgende kunne se de nyeste løsninger inden 
for belysning og Smart City-teknologier i praksis. 

På tværs af Greater Copenhagen skal regioner, 
kommuner, erhvervsliv og vidensinstitutioner arbejde 
sammen om at udvikle og demonstrere Smart Urban 
Lighting-løsninger. Konkret vil projektet inden for de 
tre år skabe en samarbejdsplatform og gennemføre 
20 demonstrationsprojekter inden for indendørs- og 
udendørslys i offentlige miljøer. 

PARTNERE
Kommuner: Albertslund (lead), Frederikssund, 
Helsingborg, Kalundborg, København, Lund, Malmö og 
Roskilde 
Regioner: Region Hovedstaden og Region Skåne
Virksomheder: Citelum, DONG, HesaLight, Kraftringen, 
Philips, TDC, Zumtobel Group og Cisco 
Universiteter: Aalborgs Universitet, Danmarks Tekniske 
Universitet og Lunds Universitet
Organisationer: Invest in Skåne, Copenhagen Capacity, 
Øresundskomiteen og Gate 21

FINANSIERING
Der er opnået finansiering på 3,65 millioner EUR hos 
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Budgettet er 7,3 
millioner EUR, hvoraf halvdelen er egenfinansiering. 

FORVENTET VARIGHED
Oktober 2015 – oktober 2018

MERE INFORMATION
Jacob Lundgaard, Afdelingschef for Living Labs 
jacob.lundgaard@gate21.dk 

KORT OM
BÆREDYGTIG BUNDLINJE

GRØN VÆKST

Projektet ’Bæredygtig Bundlinje’ vil støtte udviklingen af 
100 grønne forretningsmodeller, der fremmer innovativ og 
bæredygtig produkt- og serviceudvikling  blandt små- og 
mellemstore virksomheder beliggende i Region Hovedstaden. 
I ’Bæredygtig Bundlinje’ får virksomheder konkrete 
input til handlinger, der kan forbedre deres energi- og 
ressourceeffektivitet, omsætning, konkurrenceevne og  
derved bundlinje. 

De deltagende virksomheder bliver tilbudt et forløb, der 
tager udgangspunkt i deres  ressourcer  og markedssituation. 
Screenede virksomheder får tilbudt strukturerede forløb, 
der indeholder: behovsafdækning, vurdering af mulige 
forretningsmodeller, konsulentbistand og processtøtte. 
Den viden, der opbygges i projektet, vil blive delt med de 
resterende kommuner i hovedstadsregionen.

Udover virksomhederne samarbejder projektet med Symbiose 
Center Kalundborg, Håndværksrådet, Væksthus Region 
Hovedstaden, Gribskov & Furesø Kommune. 

PARTNERE
Aktiviteterne gennemføres i et samspil mellem Københavns 
Kommune, Fredensborg Kommune, Allerød Kommune, 
Frederikssund  Erhverv, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), 
Aalborg Universitet (AAU’s campus i København) og Gate 21. 

FINANSIERING
Projektets samlede budget er på 26,5 millioner kroner, hvoraf 
Regionalfondsprogrammet og Region Hovedstaden støtter 
projektet med cirka 17 millioner. 

VARIGHED
September 2015 – august 2018

MERE INFORMATION
Lone Kelstrup, programleder Grøn Vækst, 
lone.kelstrup@gate21.dk 

Læs mere
Læs mere om projekterne på 
www.gate21.dk/projekter
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Selv om kommunerne i forvejen er vant til at samarbejde i 
regionen, er beslutningen om at gå videre i et mere forpligtende 
samarbejde banebrydende og historisk. 

“Beslutningen er helt nødvendig, hvis vi skal nå vores mål,” lød det 
fra flere af de tilstedeværende på borgmestertopmødet, som 
understregede, at regionens mål er ambitiøse, men realistiske.

MILLIARDER ER PÅ SPIL
I Hovedstadsregionen investeres der årligt milliardbeløb i 
energisystemet. Alene i København anslås det, at investeringer i 
energiforsyning, energieffektivisering i både nye og eksisterende 
bygninger samt indkøb af biler udgør over 200 milliarder kroner 
inden 2025. 

“Vi skal samlet investere for 10-15 
milliarder kroner alene i energiudbygning 
de kommende år. Vi er nødt til at samordne 
de investeringer, ellers risikerer vi at spilde 
store beløb. Det gavner både miljømæssigt 
og samfundsøkonomisk, at vi træffer 
beslutningerne i fællesskab,” siger KKR-
formand Steen Christiansen, der også er 
borgmester i Albertslund og formand for 
bestyrelsen i Gate 21. 

Alternativet er, at kommunerne som 
hidtil kun skeler til hinanden og ellers gør 
det, som gavner den enkelte kommune 
og forsyningssikkerhed mest uden 
det store hensyn til den overordnede 
samfundsøkonomi og samarbejde om 
de bedst mulige løsninger. Det vil ifølge 
beregninger potentielt koste en milliard 
kroner i fejlinvesteringer om året.

AF SUSANNE SAYERS & MARIE SISSE BROWN

Gate 21 samlede i april borgmestrene i hovedstadsregionen 
til topmøde. Her gav de hinanden håndslag på, at regionens 
energiforsyning fremover skal planlægges og udvikles i et 
forpligtende samarbejde. Helt nødvendigt, var de tilstede-
værende enige om. Men let bliver det ikke, erkendte de.

ENERGI & RESSOURCER

ENIGHED OM HISTORISK  
ENERGIVISION OG SAMARBEJDE

OMSTILLINGEN SIKRER GRØN VÆKST 
Danmark er blevet en førende nation for 
grøn teknologi, og eksporten af vedvarende 
energiteknologi steg i perioden 2013-2014 
med cirka 30 procent.

”Det er positivt – særligt for den gode 
udvikling i Danmarks grønne vækst – at 
vi på Borgmestertopmødet kan samle så 
bred politisk opbakning til visionen og dens 
ambitiøse målsætninger for omstillingen,” 
siger direktør i Gate 21, Poul Erik Lauridsen 
og uddyber:  

”En stærk politisk forankring af de 
ambitiøse målsætninger og et tæt 
offentligt-privat samarbejde om at 
skabe nye ressourceeffektive løsninger er 
afgørende for, at de danske virksomheder 
kan fortsætte den stærke udvikling og 
vækst, som vi oplever nu.” ■

Foto: Klaus Bo

FAKTA

Det mere forpligtende samarbejde 
skal sikre, at kommuner og forsynings- 
selskaber i fællesskab vedtager,  
hvor og hvordan energiforsyningen  
i regionen skal udvikles. 

ENERGIVISIONEN: Hovedstads-
regionen skal være en førende region 
inden for grøn omstilling og vækst. 
I 2035 skal hovedstadsregionens el- 
og varmeforsyning være fossilfri og 
transportsektoren skal være fossilfri 
i 2050.

ENERGIVISIONEN SKAL SIKRE:
■  at investeringerne i 

energiforsyningen sker på 
de rigtige tidspunkter og 
koordineret, så der undgås 
meromkostninger til gavn for 
samfundet og den enkelte borger.

■  en høj forsyningssikkerhed
■  øgede klimaforbedringer
■  øget vækst, ikke mindst i private 

arbejdspladser, og profilering af 
regionen

■  innovation.

Fredag den 26. juni vedtog KKR 
Hovedstaden Energivisionen.
Den skal nu godkendes i Region
Hovedstaden. 

Styregruppen er tænkt som 
Klimapolitisk Forum udvidet med 
tre medlemmer fra forsynings-
selskaberne, men parterne har 
taget en række input med sig fra 
topmødet, som nu skal konkretiseres, 
før visionen og organiseringen af 
arbejdet med den bliver endeligt 
fastlagt.

ENERGI PÅ TVÆRS: Omstillingen  
til et fossilfrit  energisystem, kræver 
at der tænkes i nye løsninger og nye 
samarbejder. Projektet Energi på 
Tværs har sit udgangspunkt i Region 
Hovedstaden og de 29 kommuners 
fælles klimastrategi ’Klimastrategi 
for hovedstadsregionen’ fra 2012, 
hvor et af fokusområderne er et 
sammenhængende energi- og 
transportsystem baseret på 
vedvarende energi.
 
Energi på Tværs er skabt med 
finansiering fra Energistyrelsen, 
Region Hovedstaden, energiselskaber 
og kommuner i regionen. Projektet 
bliver ledet af Gate 21.

Halvandet års forarbejde kulminerede mandag den 13. april, 
da borgmestre fra de 29 kommuner i hovedstadsregionen, 
bestyrelsesmedlemmer fra forsyningsselskaberne samt 
regionsrådsformanden og regionsrådspolitikere fra Region 
Hovedstaden var samlet til topmøde på Avedøreværket.

Borgmestrene sagde ja til at arbejde videre med en vision for 
fremtidens energiforsyning, som skal sikre, at hovedstadsregionens 
el- og varmeforsyning i 2035 skal være fossilfri, og at transport-
sektoren i 2050 har sagt farvel til det sidste fossile brændstof. 
Visionen blev godkendt af KKR Hovedstaden på et møde den  
26. juni og er et resultat af det fælles projekt, Energi på Tværs, 
der har samlet regionen, kommunerne og forsyningsselskaberne.  
Projektet er ledet af Gate 21. 

Læs mere
Læs mere om Energi på Tværs, energivisionens 
muligheder og udfordringer og hent de 
rapporter og scenarier, visionen bygger på her 
www.energipåtværs.dk
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Lys, luft, lyd og lugt. Adfærd og anvendelse. Og 
meget mere. Alt sammen en række parametre, der 
samlet udgør indeklimaet. Og dét handler Gate 
21’s nye projekt ’Skolerenovering i en Helhed’ om. At 
se de danske skolers indeklima som en helhed. Det 
gælder både i forhold til en renovering før og efter, 
sammenhængen mellem de forskellige parametre, 
der påvirker indeklimaet samt balancen mellem 
energiforbruget og et sundt indeklima.

”Vi bør altid se på indeklimaet i en helhed – og være 
bevidste om, at når vi ændrer på ét parameter, så gør 
vi måske køb på lydniveauet, skaber mere træk eller 
får energimæssige udfordringer,” siger Martin Dam 
Wied, som er projektleder for ’Skolerenovering i en 
Helhed’ i Gate 21. Han fortsætter:

”Projektet vil samle en drejebog for, hvordan 
man laver en helhedsorienteret skolerenovering. 

BYG OG BY

AF LENE ULSTED CARLSEN

SKOLERS 
DÅRLIGE INDEKLIMA 
FÅR ET FRISK PUST 

Et nyt projekt i Gate 21 sætter fokus på skolernes dårlige 
indeklima og udfordrer tankegangen om, at indeklima mest 
handler om luftkvalitet. Indeklimaet skal ses i en helhed.  

Den vil blandt andet indeholde anbefalinger til, 
hvilke krav kommunen kan stille i forbindelse med 
renoveringer og i den efterfølgende drift – også for 
at undgå modstridende krav til indeklimaet - og 
hvilke driftsstrategier, der er hensigtsmæssige efter 
renoveringen.”

FOR BØRNENES OG SAMFUNDETS SKYLD
Og der er god grund til at se på skolernes indeklima 
- og komme med nye anbefalinger og løsninger. 
En undersøgelse fra 2014 foretaget af Danmarks 
Tekniske Universitet viser, at 56 procent af de danske 
skoler havde alt for høje koncentrationer af CO2 i 
klasselokalerne. Samtidig viser en undersøgelse fra 
State University of New York, at selv en lidt forhøjet 
CO2-koncentration får mennesker til at præstere 
ringere.

”Det indeklima og de rammer, vi sætter for 
undervisningsmiljøet, er vigtige, da vi som nation skal 
leve af vores viden. Det handler om, at de samlede 
ressourcer, som hvert år bruges i skolesystemet, 
gerne skulle give optimale rammer for børn og 
deres indlæring. Når børnenes muligheder for læring 
holdes nede af et dårligt indeklima, giver det ikke 
mening. Et helhedsblik på indeklimaet handler 
i høj grad også om at tænke totaløkonomi og 
produktivitet ind i renovering og have ambitioner 
for fornyelse af bygningsmassen,” siger Henrik Jagd 
Nissen, afdelingsleder i Bascon København, som er 
projektpartner i ’Skolerenovering i en Helhed.’

KOMMUNE: OPLAGT MULIGHED 
Ballerup Kommune deltager i projektet med mindst 
én skole. Her vil projektets partnere demonstrere 
indeklimaløsninger og måle på effekterne. Hvilke 
skoler, der konkret skal indgå i projektet, bliver 
afgjort efter en igangværende undersøgelse af 
kommunens ni skoler. Her bliver indeklimaet kortlagt 
og udfordringerne prioriteret.

”Projektet er en oplagt mulighed for Ballerup 
Kommune, da vi har masser af konkrete udfordringer 
på skolerne. Samtidig er der politisk fokus på en 
indsats for indeklimaet på kommunens skoler,” 
fortæller Mads Bo Bojesen, centerchef i Ballerup 
Kommune.

Undersøgelser viser, at et dårligt 
indeklima går ud over børnenes 
indlæring. Gate 21-projektet Plan 
C viste i 2013, at børnene efter 
installation af ny lavtryksventilation 
lavede 10 procent færre fejl. 
Foto: Shutterstock 

>>
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KORT OM  
SKOLERENOVERING  
I EN HELHED
BYG OG BY

Projektet ’Skolerenovering i en helhed’ 
vil skabe sammenhængende, innovative 
løsninger med fokus på målinger, 
energibesparelser og bedre indeklima.  
 
Løsningerne tager udgangspunkt i elevernes 
og lærernes behov både i forhold til teknik, 
brugen af skolen og undervisningsformer. 
Samtidig ses der langsigtet på 
investeringerne i indeklima i forhold  
til den efterfølgende drift.

PARTNERE  
Schneider Electric, Bascon, Airmaster,  
SBI/AAU, Vesko, AI, Danmarks 
Lærerforening, Ballerup, Green Building 
Council Denmark, Frederiksberg  
og Vallensbæk Kommuner samt Gate 21.

FINANSIERING
10 millioner kroner hvoraf Energiteknologisk 
Udviklings- og Demonstrationsprogram, 
EUDP, har støttet projektet med 5,6 
millioner kroner.

VARIGHED
November 2014 – september 2017. 

MERE INFORMATION
Martin Dam Wied, projektleder 
martin.dam.wied@gate21.dk

Han peger på, at kommunen arbejder på at være 
proaktive fremfor reaktive, når først læserbrevene fra 
forældrene er i avisen, og arbejdstilsynet banker på 
døren. Men også at økonomien selvfølgelig spiller en 
rolle.  

”Jeg håber, at vi gennem projektet kan få et overblik 
over, hvordan man kan gå systematisk til værks. 
Samtidig er det vigtigt, at overblikket giver os 
mulighed for at ’angribe’ indeklimaet dér, hvor vi får 
mest for pengene. Altså at vi drejer på de knapper, 
som gør indeklimaet bedst for færrest penge,” siger 
Mads Bo Bojesen, som savner, at debatten om 
indeklima i skolerne ikke kun handler om mekanisk 
ventilation, men også om inventar, temperatur, lys, 
adfærd, oprydning, akustik og meget mere. ■

Vi bruger i gennemsnit 
90 procent af vores 
tid indenfor. Det kunne 
være sundt, hvis bare vi 
talte lige så meget om 
indeklimaet, som vi gør 
om vejret.

Tomas Snog, chefarkitekt og partner i AI

Foto: Torben Åndahl, AI

>>
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Det lysdesign er inspireret af forsøget i Plan C, som 
herudover også arbejdede med individuelle lamper 
til eleverne, så det var nemmere at tilpasse lyset til 
undervisningssituationen. Plan C-lokalet havde en 
energibesparelse på op til 49 procent. Erfaringerne 
med lavtryksventilation er, at det er mere støjsvagt 
og reducerer trækgener i forhold til traditionel 
ventilation. 

…OG LYD OG LUGT
”Vi har samtidig også arbejdet med akustikken, 
fordi vi stødte på nogle udfordringer, da vi koblede 
erfaringerne fra de to forsøg. Det gav en ny 
indeklima-udfordring i forhold til at loftet både skulle 
sprede luften optimalt, dæmpe akustikken og fordele 
lyset,” forklarer Tomas Snog om udfordringerne, når 
to selvstændige forsøg skal kombineres. 

”Men på den måde blev løsningen en helhedsløsning i 
forhold til indeklimaet. Vi arbejdede nemlig også med 
materialevalg, da byggematerialer kan afgive gasser, 
dampe og partikler. Der blev valgt materialer, som 
ikke giver den luftforurening,” fortsætter Tomas Snog.

KONKRETE PROJEKTER FREMFOR MODELLER
Han er ikke i tvivl om, hvilke projekter i Gate 21-regi,  
AI får størst udbytte af:

”Vi har klart fået mest ud af konkrete forsøg som 
lys- og ventilationsprojekterne fremfor metoder eller 
modeller. Kvaliteten i eksempelvis lavtryksventilation-

Børnene i Tved Skole i Svendborg er flyttet ind i en 
ny bæredygtig tilbygning på 500 kvadratmeter med 
fokus på godt indeklima i forhold til lys, luft, lyd og 
lugt. Bag tilbygningen står det rådgivende arkitekt- 
og ingeniørfirma AI. De har i tilbygningen trukket 
på erfaringerne fra projektet Plan C, som havde til 
formål at fremme energirenovering med fokus på 
værdi for miljøet, brugerne og samfundsøkonomien.

”Vi har konkret brugt erfaringerne fra lys- og 
lavtryksventilation-projekterne i Plan C til den nye 
skolebygning på Tved Skole, hvor vi har forenet de to 
projekter i tilbygningens fire undervisningslokaler,” 
fortæller Tomas Snog, chefarkitekt og partner i AI. 
Lavtryksventilation sender luften rundt i lokalet med 
et lavt tryk, hvilket sparer energi og giver mindre 
træk – og samtidig sørger varieret LED-belysning for 
yderligere energibesparelser. 

AI deltog aktivt i designet af Plan C’s 
lavtryksventilations-projekt, mens andre Gate 
21-partnere udførte projektet med LED-lys. Men 
videndeling i projektet har gjort det muligt for AI også 
at føre de resultater videre til gavn for andre børn. 

LYS OG LUFT
”Vi har installeret lavtryksventilation, og 
undervisningslokalerne har fået justérbar 
grundbelysning samt belysning langs væggene. Det 
er med til at optimere undervisningsforhold ved 
anvendelse af Smart Boards,” fortæller Tomas Snog. 

BYG OG BY

AF  LENE ULSTED CARLSEN

BEDRE LYS, LUFT, 
LYD OG LUGT TIL 
FLERE SKOLEBØRN
Fire skoleklasser lagde lokaler til forsøg med energivenlig ventilation 
og LED-belysning i Gate 21’s første projekt om energirenovering 
Plan C. Det skabte bedre indeklima og læringsmiljø. Nu kommer 
erfaringerne flere børn tilgode, da Gate 21-partneren AI nu har ført 
erfaringerne videre i en ny skoletilbygning.

forsøget var, at der blev målt både før og efter på 
børnenes indlæring. De performede 10 procent bedre 
efter den nye ventilation. Det er en styrke at vise den 
slags projekter over for bygherrer,” siger Tomas Snog.

Han fortæller også, at AI ofte selv bruger forsøg 
som metode. Eksempelvis tester de i øjeblikket tre 
forskellige vinduesløsninger med solafskærmning på 
Herstedlund Skole i Albertslund. Løsninger som kan 
måles og sammenlignes – og samtidig kan brugeren 
mærke indeklimaet. Det giver ifølge Tomas Snog et 
bedre beslutningsgrundlag og fjerner for en relativ lille 
investering usikkerhed hos bygherren. 

DELTAGELSE ER LIG UDBYTTE
En anden forudsætning for at få udbytte af være med 
i Gate 21-projekter handler om eget engagement og 
deltagelse: 

”Jo mere aktivt man selv deltager – jo mere får man ud af 
det,” er den klare melding fra Tomas Snog. 

Samtidig understreger han dog, at det også er vigtigt, at 
projektgruppen er rigtig sammensat i forhold til kompe- 
tencer og engagement for at få den bedst mulige viden-
deling og innovation i løsningerne. AI deltager i øjeblikket  
i projektet ’Skolerenovering i en Helhed’ i Gate 21. ■

KORT OM  
PLAN C

BYG OG BY

Plan C var Gate 21’s første 
store projekt på energi-
renoveringsområdet.  
 
Plan C har arbejdet på at 
fremme en renoveringspraksis, 
der skaber værdi for såvel 
miljøet og brugerne som for 
samfundsøkonomien.  
 
Projektet har fokuseret 
på hele værdikæden fra 
planlægning og finansiering 
over kompetencer og fysiske 
løsninger til drift og adfærd.

VARIGHED  2010 – 2013

MERE INFORMATION  
www.plan-c.dk

Flere af lokalerne på 
tilbygningen på Tved 

Skole har AI indrettet 
med store karnapper, 

som giver mulighed 
for ”rum” i rummet. 

Foto: Torben Åndahl, AI

AI har haft stor gavn 
af erfaringerne med 
lavtryksventilation og 
lys fra Plan C, fortæller 
Tomas Snog.  
Foto: AI
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Foto: Kasper Lavlund Bornø Jensen, 
Gate 21

NY AFDELINGSCHEF  
FOR LIVING LABS 

Living Labs som redskab til at skabe grøn omstilling 
og vækst spiller en central rolle i Gate 21’s nye 
strategi for de kommende fire år. For at styrke denne 
satsning er Jacob Lundgaard per 1. maj 2015 tiltrådt 
stillingen som afdelingschef for Living Labs i Gate 21.

Jacob Lundgaard 
får ansvaret for at 
opbygge den helt 
nye afdeling, som 
sammen med Gate 
21’s partnerkreds skal 
etablere og drive Living 
Labs på internationalt 
niveau. Det skal 
bidrage til, at Greater 
Copenhagen bliver 
anerkendt som det 
sted, hvor hele verden 
rejser hen for at se de 
nyeste løsninger inden 
for grøn omstilling og 
vækst demonstreret i 
stor skala. 

Jacob Lundgaard har tidligere stået i spidsen for 
Gate 21 og vender nu tilbage for at lede opgaven 
med at samle Danmarks og verdens bedste løsninger 
i markante Living Labs.

Tilbage i plenum fortæller de forskellige grupper 
hovedpointerne fra deres sessions. Og der tegner sig 
et mønster: 

Mange af grupperne peger på, at det er vigtigt, at 
Living Labs også skaber værdi for borgerne, og at der 
er fokus på løsninger, som passer til en kompleks by. 
Derudover skal Living Labs også styrke samarbejde på 
tværs af kommunegrænser. 

Men der er også forskellighed grupperne imellem. 
I nogle Living Labs vil geografien være et nærmere 
afgrænset område, mens det i andre levende 
laboratorier vil være mere spredte initiativer. Begrebet 
Living Labs skal kunne rumme begge behov. Samtidig 
skal Living Labs ikke kun fokusere på nye områder, nye 
initiativer og nye bebyggelser – de skal også kunne 
rumme eksempelvis den eksisterende boligmasse og 
energirenoveringen af den. 

Den nye afdelingschef for Living Labs samler op og 
fremhæver, at barren er sat højt. Gate 21’s Living 
Labs har et internationalt ambitionsniveau, og han 
glæder sig til at arbejde med alle Gate 21’s partnere 
og medlemmer om at realisere strategien. 

MED HJERTET PÅ DET RETTE STED
Strategisk Forum 2015 er ved at være omme. 
Men inden dagen fortsætter med frokost, 
generalforsamling og indvielse af de nye lokaler i 
DOLL, fortæller facilitator, Kenneth Agerholm, at 
de små bamser, som står og kigger rundt omkring, 
skal være med til at minde os om at uanset, hvilke 
muligheder teknologien giver os, handler det om at 
skabe byer, som er gode for borgerne at bo i. ■

Dagen er kommet for Gate 21’s årlige Strategiske 
Forum. Duften af varm kaffe og summen af netværk 
fylder hurtigt de nye, skinnende lokaler i DOLL, mens 
Gate 21’s medlemmer og partnere stimler sammen 
til det årlige Strategiske Forum. Samtidig med at 
de sidste prøver at klemme sig ind i de fyldte lokaler, 
kickstarter Gate 21’s direktør, Poul Erik Lauridsen, 
dagen med et stort tak. Et stort tak til alle partnere 
og medlemmer for at være med til at skabe nogle 
stærke resultater for Gate 21. 

”Vi har med DOLL fået stablet Europas største 
Living Lab for udendørsbelysning på benene, vi 
har skabt CO2-besparelser i transporten på op til 
10 procent, og vi har lavet en energivision for hele 
hovedstadsregionen.”

Med de resultater i bagagen sætter direktøren scenen 
og kigger ind i en fremtid, hvor levende laboratorier 
er med til at skabe vejen til den grønne omstilling og 
vækst i Greater Copenhagen. Men han vil have alle 
med. Samarbejde er vejen frem til en grønnere og 
mere bæredygtig fremtid. Hans spørgsmål er derfor: 
Hvorfor er Living Labs interessante for Gate 21’s 
partnere og medlemmer? Efter de første tøvende 
melder sig på banen, kommer flere og flere med 
indspark som: 

”Living Labs skaber konkrete resultater og bringer de 
rette samarbejdspartnere sammen.”

”I et Living Lab er der mulighed for at se, røre og føle 
løsningerne – det bliver håndgribeligt.” 

AF HELLE BYGHOLM

EN DAG I DE LEVENDE 
LABORATORIERS TEGN
Hvert år samler Gate 21 sin partnerkreds til Strategisk Forum. 
Det sker for at indsamle og afstemme behov og visioner og for 
at sætte nye høje mål for den grønne omstilling og vækst. I år 
præsenterede Gate 21 Living Labs som en strategisk hjørnesten 
for organisationens arbejde i de kommende fire år. En satsning 
der møder massiv opbakning i partnerkredsen.

”Living Labs er levende og aktive. De giver 
virksomheder mulighed for at vise kunderne produkter 
i praksis.”

EN NY AFDELING I GATE 21
Med de ord bliver en helt ny afdeling i Gate 21 
præsenteret – en afdeling for Living Labs. Og Jacob 
Lundgaard, der netop er startet som chef for den 
afdeling fire dage inden Gate 21’s Strategiske Forum, 
får en varm velkomst. Han præsenterer den nye 
strategiske satsning, hvor målet er at etablere en 
række Living Labs, der tilsammen kan bidrage til at 
profilere Greater Copenhagen, som en førende region 
i verden inden for grøn omstilling og vækst. 

”Gennem et tæt samarbejde med partnerkredsen 
vil Gate 21 med sine Living Labs arbejde målrettet 
for at skabe resultater inden for rammerne af den 
Regionale Vækst og Udviklingsstrategi for Region 
Hovedstaden og andre væsentlige strategier i Greater 
Copenhagen,” forklarer den nye chef og fortsætter:  
 
”Vi ønsker en stærk forankring i hele geografien og en 
tæt sammenkobling med andre Living Labs, sådan at 
der bliver én indgang til mange Living Labs i Greater 
Copenhagen.”

NYE INPUT TIL EN NY STRATEGI
Den nye strategi er blevet præsenteret. Nu er det 
tid til workshops, og tid til at Gate 21’s partnere og 
medlemmer giver deres input . Deltagerne fordeler 
sig på fem workshops: Belysning & Smart City, 
Støjbekæmpelse, Smart Energy, Smart Mobility og 
Klimatilpasning. 

Læs mere
Få tilsendt Gate 21’s nye strategi 
ved henvendelse på  
partnerservice@gate21.dk
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GRØN VÆKST GENNEM LEVENDE LABORATORIER 

Gate 21 skaber sammen med projektets partnere 
et nationalt, levende laboratorium, der tager 
udgangspunkt i kommunernes udfordringer. I LAUST 
vil partnerne blandt andet teste støjdæmpende 
asfalt, intelligent trafikstyring, støjskærme og 
mobilitetsplanlægning, som skal være med til både 
at fremme livskvaliteten og sundheden for borgere, 
og som samtidig skaber effektiv mobilitet og vækst 
for danske virksomheder. Danske virksomheder er i 
forvejen blandt de førende i verden inden for måling 
af støj. LAUST skal være med til også at gøre danske 
virksomheder førende inden for bekæmpelse af 
trafikstøj. ■

KORT OM
LAUST
GRØN VÆKST

Vallensbæk og Solrød Kommune er gået sammen med en 
række andre partnere om at skabe Gate 21’s nye Living 
Lab for Urban Støjbekæmpelse, LAUST. Gennem LAUST 
vil partnere udvikle, teste og demonstrere løsninger, såsom 
støjvolde, adfærdspåvirkning og lydisolering af huse og 
samtidig udvikle nye løsninger. Målet er at skabe kommuner, 
hvor borgerne har gode muligheder for transport, ikke er 
generet af støj fra trafikken og kan leve et sundt og godt liv i 
gode, grønne omgivelser. 

PARTNERE  
Følgende partnere har tilkendegivet interesse i at deltage i 
projektet: Vallensbæk, Solrød, Brøndby, Albertslund og Ishøj 
Kommune, Realdania, Delta, DTU og Region Hovedstaden.  

FINANSIERING  
Projektet gennemføres i to faser. Fase 1 gennemføres i 2015 
og i første halvår af 2016, og fase 2 gennemføres i andet 
halvår af 2016 samt 2017-19. Budgettet for fase 1 er 1.35 
millioner kroner, mens budgettet for fase 2 anslås at være 
cirka 20-25 millioner kroner, som tilvejebringes gennem 
ansøgninger til styrelser, fonde og puljer.

MERE INFORMATION  
Kirstine Hjort Lorenzen, projektleder LAUST
kirstine.hjorth.lorenzen@gate21.dk

Foto: Jens Dresling

Med den stigende urbanisering stiger antallet af 
mennesker, som påvirkes af støj fra trafikken. Det vil 
en række kommuner i Køge Bugt-området gøre noget 
ved. De er gået sammen om at oprette et Living Lab, 
hvor de vil teste nye intelligente løsninger, som både 
reducerer støj fra trafikken, fremmer livskvaliteten 
og sundheden for borgerne, og som samtidig skaber 
vækst for danske virksomheder.

”Vi er flere kommuner i Køge Bugt-området, som 
har både borgere og virksomheder, der er påvirket af 
trafikstøj. Derfor giver det mening, at vi samarbejder 
på tværs. Og Gate 21 er et sted, hvor vi har den 
mulighed,” fortæller Lars Hansen, kommunaldirektør i 
Vallensbæk Kommune og fortsætter:

”Vi vil ikke sætte os i et hjørne og vente på, at staten 
gør noget. Vi gør selv alt, hvad vi kan for at skabe 
byer, der er gode at bo i for vores borgere. Derfor 
er vi med til at oprette et levende laboratorium for 
støjbekæmpelse.” 

INNOVATIVE LØSNINGER I SAMARBEJDE
Som ny partner i Gate 21 er Solrød Kommune også en 
del af det nye Living Lab for Urban Støjbekæmpelse, 
LAUST. Støj fra trafikken fylder meget i livet i Solrød 

– derfor er det også noget, som kommunen har 
arbejdet meget med at mindske. Kommunen har 
allerede opført mange støjreducerende initiativer, 
men der er rum for udvikling og ny læring.

”I Solrød har vi afprøvet de gængse støjreducerende 
tiltag. Vi har fundet nogle gode løsninger, men vi er 
klar til at gå skridtet videre og udforske, hvilke andre 
løsninger der kunne være på de udfordringer, som 
både vi og de øvrige kommuner i Køge Bugt-området 
har,” siger Jens Bach, teknisk chef i Solrød Kommune.

OGSÅ PLADS TIL PENDLERNE
Hovedstadsområdet har en god infrastruktur. Det 
er en af styrkerne for områdets kommuner – store 
veje og gode togforbindelser gør det nemmere for 
pendlere at komme til og fra arbejde. Det bliver der 
ikke stillet spørgsmålstegn ved. Men korte og nemme 
pendlerture må ikke ske på bekostning af de borgere, 
som bor i støjudsatte områder. 

”Vi stiller spørgsmålstegn ved, om der er blevet gjort 
nok i forhold til at sikre borgerne mod støj. Derfor 
fokuserer det her Living Lab i høj grad på både at 
skabe støjreducerende løsninger såvel som byer, der 
er gode at bo i,” siger Lars Hansen.

GRØN VÆKST

KOMMUNER I KØGE BUGT-
OMRÅDET SKRUER NED 
FOR STØJEN

Den globale urbanisering er en realitet. I takt med at flere 
og flere flytter til byerne, stiger antallet af mennesker, der 
påvirkes af trafikstøj. En række kommuner i Køge Bugt-
området går forrest i kampen mod støjen og er sammen 
med Gate 21 i gang med at oprette et nyt Living Lab, der 
skal bekæmpe støj fra trafikken. 

AF HELLE BYGHOLM
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mulighed for at vurdere lyset. Næste dag blev de samme 
lamper set i dagslys. Det gav mulighed for at vurdere 
design og æstetik.

”Lyset var stadig meget frisk i vores hukommelse, og vi 
kunne sammenligne løsningerne på en række parametre: 
Lyskvalitet, blænding og det rent æstetiske,” siger Peter 
Ryberg Neess. 

Netop muligheden for at sammenligne forskellige 
produkter og styringssystemer, og se lampen i sit rette 
element er noget af det, han fremhæver ved et besøget: 

”Vi får en reel oplevelse af, hvordan lampen virker. 
Hvordan ser lyset ud på vejen? Og hvordan er 
trafiksikkerheden? Hvad med farvegengivelsen. Det 
er også vigtigt, at opleve armaturerne i deres rette 
element - på veje med mennesker og med bygninger som 
baggrund og forgrund. Højden og designet. Alt det tager 
vi ind i en efterfølgende snak om lyskvalitet og æstetik.” 
 
SAMMENHOLDE MULIGHEDER MED BEHOV
Peter Ryberg Neess fremhæver også fordelen ved, at 
man som indkøber, mens man oplever lyset, kan indhente 
tekniske og økonomiske beregninger på lyset. 

”På den måde kan vi sammenholde mulighederne med 
de behov, vi har i kommunen. Og med det budget, vi har. 
Vi kan se, hvad forskellen er på forskellige løsninger, og 
vi kan spørge os selv, om netop denne løsning er værd at 
betale for,” siger Peter Ryberg Neess, før han slutter: 

”DOLL har gjort os mere bevidste om, hvilke krav vi kan 
stille til kommunens fremtidige udendørsbelysning.” ■

KORT OM
DOLL
SMART CITY

DOLL BESTÅR AF TRE LABORATORIER
QUALITY LAB på DTU Fotonik. Her kan producenter og købere 
få foretaget uafhængige kvalitetsmålinger af lyskilden eller 
armaturet og få dokumenteret lysets effekt. Det foregår enten  
på DTU’s faciliteter eller i kommunerne.

VIRTUAL LAB på DTU Fotonik. Her bliver belysningsløsninger 
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. Her bliver 
belysning, styringssystemer og Smart City-løsninger testet i 
fuldskala. 18 PRODUCENTER viser 50 BELYSNINGSLØSNINGER 
på knap 10 KILOMETER veje og stier. Lyset kontrolleres af 9 
CONTROL MANAGEMENT SYSTEMS. I Living Lab ligger DOLL 
Visitor Center, hvor det er muligt at sammenligne og demonstrere 
styresystemer og data. Living Lab udvides i foråret 2015 med  
2,5 kilometer og flere nye løsninger.

SAMARBEJDSPARTNERE DOLL LIVING LAB  
Cisco, Citelum, GlobalConnect, 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, Scotia 
Light, DANintra A/S, DONG Energy, SEAS-NVE, Seneco A/S / 
Amplex og Tvilight.

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  
Flemming Madsen, sekretariatschef DOLL, fm@lightinglab.dk
Kim Brostrøm, teknologichef DOLL, kb@lightinglab.dk
www.lightinglab.dk

STOR UDENLANDSK INTERESSE
DOLL LIVING LAB HAR HAFT BESØG AF
■  byerne Stockholm og Zürich, der har brugt DOLL til at  

kvalificere beslutninger.
■  C40-netværket med verdens 70 største byer i forbindelse  

med Københavns Kommunes værtsskab for en workshop om 
grøn vækst. 

■  erhvervsdelegationer fra Kina, Korea, Frankrig, Australien,  
Japan, Norge, Sverige og Chile på mellem 10 og 30 deltagere. 

Besøgende ser på CO2-neutral vejbelysning. 
Foto: David Zinck

”Det er netop det, vi gerne ville med DOLL,” siger Kim 
Brostrøm, teknologichef i DOLL om det høje antal 
kommunalt besøgende. Nemlig at DOLL uvildigt 
bistår kommunerne med at træffe gode beslutninger 
på et nyt marked, som nogle har begrænset erfaring 
med, og samtidig vise og teste nye LED-belysnings- 
og Smart City-løsninger. 

”At repræsentanter fra mere end 50 danske 
kommuner allerede har besøgt DOLL Living Lab 
overgår vores forventninger, men vidner samtidig om, 
at vi har ramt et behov hos kommunerne for at forstå 
og se mulighederne med LED-belysning,” siger Kim 
Brostrøm. 

BESØG AF BÅDE FAGFOLK OG LOKALPOLITIKERE
Han hæfter sig ved, at flere kommuner har besøgt 
DOLL Living Lab flere gange – og at det både bliver 
besøgt af faglige medarbejdere fra kommunernes 
teknik- og miljøafdelinger og af politiske udvalg som 
eksempelvis Teknik- eller Byplanudvalg. 

”Vi har oplevet kommuner, som i første omgang har 
besøgt DOLL Living Lab med faglige medarbejdere, 
som er gået i dybden med de tekniske muligheder 
omkring LED-belysning og styringen af lyset. 
Efterfølgende har vi haft besøg af politiske udvalg 
fra kommunerne, som får sparring til at fastlægge 
visioner og mål for kommunens belysning,” fortæller 
Kim Brostrøm.

De kommunale besøgende har fundet vej til DOLL 
Living Lab gennem mange forskellige kanaler. Nogle 
henvender sig direkte til DOLL sekretariatet. Andre 

AF LONE NYHUUS OG LENE ULSTED CARLSEN

Godt et halvt år efter åbningen af DOLL Living Lab har mere 
end halvdelen af de danske kommuner besøgt Danmarks nye 
laboratorie for udendørsbelysning og Smart City-løsninger. 

har været på besøg sammen med de 18 producenter, 
der udstiller i området. Og igen andre har været der 
sammen med forsyningsselskaber og rådgivere. 

BESØG HAR UNDERSTØTTET BESLUTNINGER
En af de kommuner, som har benyttet sig af DOLL 
som et redskab i at planlægge investeringer på 
udendørsbelysning, er Aarhus. Over to dage i 
december 2014 har teamleder for Vejbelysning og ITS 
Peter Ryberg Neess sammen med projektingeniøren, 
byarkitekten og to af kommunens rådgivere været på 
besøg i DOLL Living Lab. 

”Besøget har understøttet og kvalificeret 
beslutningsprocesserne,” siger Peter Ryberg Neess. 

Frem til 2018 skal kommunen udskifte 29.000 af i 
alt 55.000 udendørs lamper – en samlet investering 
på 160-175 millioner kroner. Målet er at sænke 
energiforbruget til vejbelysning med 35 procent, 
mindske CO2-udledning, forbedre trafiksikkerhed og 
øge trygheden på veje og stier. 

”I kommunen har vi selv lavet otte mindre strækninger 
med prøvebelysning. De har kørt det sidste års tid. 
Men allerede gennem det år er der kommet mange 
nye produkter og nye armaturer. I DOLL har vi 
mulighed for at opleve det nyeste på samme sted,” 
siger Peter Ryberg Neess.

I MØRKE OG I DAGSLYS
De besøgende fra Aarhus Kommune ankom til DOLL 
Living Lab en eftermiddag i december. Første dag og 
aften blev brugt på at se lamperne i mørket. Det gav 

SMART CITY

HALVDELEN AF 
DANMARKS KOMMUNER 
HAR BESØGT DOLL
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men de færreste har set. Det er eksempelvis 
parkeringsløsningen, sensorer i kloaker der fortæller, 
hvornår de er tæt på at oversvømmes, eller sensorer 
der fortæller, hvornår byens skraldespande skal 
tømmes. Ambitionen er, at vi inden for det næste år 
demonstrerer mellem 10-20 af de mest kendte cases,” 
siger Kim Brostrøm, teknologichef i DOLL Living Lab. 

Gæster i DOLL Living Lab kan se løsningernes 
besparelser og styringssystemer i DOLL Visitor 
Center og på den måde vurdere de samfundsmæssige 
effekter af de demonstrerede Smart City-løsninger.

SENSORER SNAKKER SAMMEN
I DOLL Living Lab er teknikere allerede begyndt 
at installere multifunktionelle ’core nodes’ i flere 
af LED-armaturerne. I ’core node’ kan mange 
forskellige sensortyper tilsluttes på samme tid. Det 
kan være sensorer, der registrerer lys, lyd, forurening, 
temperatur, bevægelse eller lignende. 

”Med de mange forskellige sensortyper vi tilslutter, 
er vi nødt til at sikre, at de kan snakke sammen. På 
den måde kan vi kombinere dataene fra de enkelte 
sensorer og skabe nye løsninger, som taler ind i 
kommunernes behov,” forklarer Kim Brostrøm.

Danmarks Tekniske Universitet tester flere forskellige 
kommunikationssystemer i DOLL Living Lab og sikrer, 
at sensorerne snakker sammen. Samtidig skal det 
sikres, at de data, sensorerne opsamler, sendes videre 
og præsenteres brugbart for de kommunalt ansatte 
eller byens borgere eksempelvis via applikationer til 
tablets eller Smartphones.

SMART UHELDS-ALARM
Netop byens borgere er også centrum for en anden 
løsning, som Zumtobel Group (Thorn Lighting) står 
bag i DOLL Living Lab:

”Hvis der sker et trafikuheld, vil det blive opdaget 
af en visuel sensor i lysmasterne. På toppen af 
gadelampen er der installeret et oplys i LED, 
som vil lyse rødt og advare andre trafikanter. 
Samtidig blænder gadelampen fuldt op og oplyser 
uheldsområdet. Desuden vil der fra sensoren gå en 
alarm til 112 og politiet om uheldet,” forklarer Michael 
Ferm.  

Andre Smart City-løsninger Zumtobel (Thorn 
Lighting) demonstrerer i de kommende to år i DOLL 
Living Lab, handler om Li-FI, som bruger LED-lyset 
som datatransmitter og om bevægelsessensorer på 
parkeringspladser ved virksomheder, der sørger for at 
blænde lyset op, når medarbejderne skal ud til bilen 
– og samtidig kan registrere antallet af gæster, der 
kommer og går. ■

KORT OM
DOLL OG SUS
SMART CITY

SUS – Smart Urban Services er en overbygning på DOLL i 
forhold til at teste og demonstrere Smart City-løsninger i 
DOLL Living Lab. Formålet er at se på forskellige typer af 
offentlig service og gøre dem smarte. Det kan eksempelvis 
handle om drift af veje, kloaker, vand, energiforsyning, trafik 
med mere.

VARIGHED  2015 – 2017

FINANSIERING  
DOLL og SUS er støttet af Green Labs DK under 
Energistyrelsen, Vækstforum Hovedstaden og  
Region Sjælland. SUS har modtaget en bevilling på  
5,77 millioner kroner.

KONSORTIEPARTNERE  
DTU Fotonik, Albertslund Kommune, Gate 21 og DELTA.

MERE INFORMATION  
Flemming Madsen, sekretariatschef DOLL, fm@lightinglab.dk
Kim Brostrøm, teknologichef DOLL, kb@lightinglab.dk
www.lightinglab.dk

SMART CITY

FIND DIN P-PLADS 
HURTIGT OG SPAR TID, 
PENGE OG CO2  

Du kigger på uret. Du synes, du havde god tid inden 
mødet i byen. Men nu er tiden gået med at ose rundt 
efter en parkeringsplads. Dér. Dér kommer en mor 
med indkøbsposer og to børn. Du venter. Selvom du 
ved, det tager tid at læsse varer og spænde børn fast 
i bilen. De fleste bilister kender situationen. Men i nær 
fremtid kan der være en hurtigere løsning: 

”I DOLL Living Lab vil vi demonstrere en smart 
parkeringsløsning, hvor en videosensor i lygtepælen 
registrerer nærmeste ledige parkeringsplads. Den 
information kan du som bilist få via en app på 
din Smartphone,” forklarer Michael Ferm, Nordic 
Marketing Director i Zumtobel Group (Thorn 
Lighting), der sammen med virksomhederne Cisco og 
Sensity står bag demonstrationen. Han fortsætter:

”Undersøgelser viser, at omkring 40 procent af alle 
bilister i byer leder efter en parkeringsplads. Hvis vi 
kan reducere den tid, har det store samfundsmæssige 
konsekvenser både for CO2-udledning og i form af en 
mere effektiv udnyttelse af tid og plads.” 

Den smarte parkering kan ses i DOLL Living Lab i 
løbet af sommeren 2015. Men det er blot én af mange 
Smart City-løsninger, der skal demonstreres i det 
levende laboratorie i de næste to år.

SUS GØR DOLL SMARTERE
”Vi har fået midler af Energistyrelsen til at udvikle 
DOLL Living Lab med henblik på at teste Smart 
City-løsninger, som kan gøre byen og de kommunale 
offentlige services smarte,” fortæller Flemming 
Madsen, sekretariatsleder i DOLL.

Gate 21, Albertslund Kommune, Danmarks Tekniske 
Universitet og GTS-instituttet DELTA har søgt og 
fået midler til projektet SUS – Smart Urban Services, 
som er en overbygning på DOLL. Bevillingen fra 
Energistyrelsen på 5,77 millioner kroner går primært 
til indkøb af sensorer og kommunikationsinfrastruktur 
i DOLL Living Lab. 

”Vi vil de kommende to år demonstrere og teste 
nogle af de Smart City-løsninger, alle taler om, 

Gennem en app på din Smartphone kan du som bilist få 
besked om nærmeste ledige parkeringsplads. Det er blot 
en af de Smart City-løsninger, der de kommende to år 
skal demonstreres og testes i Europas største levende 
laboratorium for LED-belysning og Smart City-løsninger  
– DOLL Living Lab. 

AF LENE ULSTED CARLSEN
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Hos Gate 21 er udgangspunktet klart: Kommunerne 
er centrale aktører i den grønne omstilling -  som 
bygherrer, myndighed og som forandringsagenter 
i samarbejdet med virksomheder og borgere. I 
samarbejde med KTC har Gate 21 derfor udgivet 
temaoplægget ’Grøn omstilling og vækst som tema 
i planstrategier og kommuneplaner.’ Målet er at 
bidrage til den kommunale diskussion om omstillingen 
til et bæredygtigt samfund og at gøre det lettere for 
kommuner at integrere grøn omstilling og vækst i 
deres samlede virke.

”Vi oplever, at der hos kommunerne er stor interesse 
for at bidrage til grøn omstilling og vækst gennem 
offentlige-private samarbejder. Men kommunerne 
efterspørger værktøjer, samarbejdsmodeller og 
input til, hvordan offentlig-privat samarbejde 
indenfor grøn omstilling og vækst kan integreres i 
kommuneplaner og strategier. Temaoplægget er et 
bidrag til kommunernes arbejde på dette område,” 
siger direktør Poul Erik Lauridsen, Gate 21.

Formanden for KTC Hovedstaden, by- og 
miljødirektør Phillip Hartmann, Gladsaxe Kommune, 
peger på, at oplægget kan inspirere alle, uanset 
ambitionsniveau. 

AF MICHAEL NØRGAARD

Gate 21 og KTC vil inspirere kommunerne til arbejdet med grøn 
omstilling og vækst i planstrategier og kommuneplaner. 

”Oplægget er en god, oversigtlig introduktion til 
arbejdet med grøn vækst og omstilling på det 
strategiske niveau. Alle kan være med, og det 
indeholder gode anvisninger og eksempler. Vi håber, 
at publikationen bliver en god anledning til at sætte 
temaet på dagsordenen,” siger Phillip Hartmann.

KOMMUNERNE KAN UNDERSTØTTE VÆKST
Poul Erik Lauridsen peger på, at den grønne omstilling 
kan være en vigtig driver for erhvervsudvikling og grøn 
vækst. 

”Grøn omstilling og vækst er en dansk styrkeposition, 
og kommunerne kan i kraft af deres strategier 
og investeringer være med til at understøtte 
erhvervsudviklingen på det område. Eksempelvis 
repræsenterer energiområdet alene 56.000 jobs  
og står for en femtedel af vareeksporten.  
Grøn energiteknologi, som primært dækker over 
udnyttelse af vedvarende energi og teknologi til at 
øge energieffektiviteten, voksede med 17,6 procent 
i 2013. Grøn energiteknologi udgjorde 56 procent af 
den samlede eksport af energiteknologi,” siger Poul 
Erik Lauridsen. ■

NYT TEMAOPLÆG FRA GATE 21 OG KTC

GUIDE TIL FOKUS PÅ 
GRØN OMSTILLING OG 
VÆKST I KOMMUNER

FORMULERE 
EN VISION
For effektivt at kunne arbejde 
med grøn omstilling og vækst 
er det væsentligt, at det 
kommunale arbejde starter 
med at formulere en vision for, 
hvordan kommunen skal se ud 
i et grønt vækstsamfund. 

PRIORITERE 
LAVTHÆNGENDE 
FRUGTER
Grøn omstilling kræver 
langsigtede investeringer, 
som kun kan opnås ved 
at skabe strategiske 
målsætninger, der udnytter 
synergieffekter på tværs af 
den kommunale virksomhed. 
Det bør bestræbes at anvende 
en strategi, som fuldender 
visionen ved først at prioritere 
lavthængende frugter. 

REELLE 
GRØNNE
OMSTILLINGS- 
OG VÆKST-
PRIORITETER
Dernæst, og på baggrund 
af de lavthængende 
frugter, igangsættes reelle 
grønne omstillings- og 
vækstprioriteter. Det er 
indsatser, som forandrer og 
fremmer, og som i deres natur 
er mere omfattende og kræver 
en økonomisk større indsats. 

 
SAMSKABENDE 
STRATEGISKE 
MÅL
Det er vigtigt, at kommunen 
udnytter en samskabende 
proces for at identificere 
synergieffekter mellem 
kommunens serviceområder, 
partnere og interessenter, 
da kommunen ikke kan 
igangsætte og gennemføre en 
vision om grøn omstilling og 
vækst alene. De reelle grønne 
omstillingsprioriteringer fra 
trin 3 er delelementer i den 
samskabende kommunale 
strategi. De langsigtede, 
sammenskabende 
strategiske mål opnås 
kun, hvis der allerede fra 
de lavthængende frugters 
niveau tænkes på tværs af 
kommunens servicefunktioner, 
partnerskaber og 
interessenter.

GRØN OMSTILLING OG VÆKST SOM TEMA  
I PLANSTRATEGIER OG KOMMUNEPLANER er 
udarbejdet i et samarbejde mellem Gate 21 og 
KTC Hovedstaden.

Læs mere
Oplægget ’Grøn omstilling og vækst som 
tema i planstrategier og kommuneplaner’  
kan findes på www.gate21.dk. 
For mere information om oplægget kontakt:
Anders Thanning, chefkonsulent Gate 21
anders.thanning@gate21.dk

GRØN OMSTILLING  OG VÆKST
SOM TEMA I PLANSTRATEGIER OG KOMMUNEPLANER

TRINMODEL FOR 
ARBEJDET MED VISION, 
MÅL OG STRATEGIER

1 
2

3
4
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DANMARK SKAL OGSÅ MED
Den rivende vækst kræver også nye investeringer, 
og HeSaLight har netop hentet ny kapital via 
virksomhedsobligationer. Og det påvirker strategien:

”Vi har ændret strategi, så vi nu også satser på 
hjemmemarkedet. Særligt de danske virksomheder 
er interessante – og dem går vi målrettet efter,” siger 
Lars Nørholt, som samtidig indikerer, at han synes, 
det danske kommunale marked er lidt trægt med 
langsomme beslutningsprocesser. I udlandet fordeler 
HeSaLights salg sig på 60 procent til virksomheder og 
40 procent til offentlige kunder. 

SHOWROOM, NETVÆRK OG HÅRDT ARBEJDE
HeSaLight er samarbejdspartner og udstiller 
udendørsbelysning i DOLL Living Lab, som er Europas 
største testlaboratorium for udendørsbelysning- og 

Smart City-løsninger. Bag DOLL står Albertslund 
Kommune, DTU Fotonik og Gate 21. 

”Fordelen ved DOLL Living Lab er, at vi har et sted 
at vise tingene frem for både danske og udenlandske 
kunder. Vi kan tage dem med ud og vise, hvordan 
vores belysning fungerer i praksis - fremfor bare i 
teorien her på kontoret. Samtidig kan vi teste alle 
mulige forskellige produkter og skabe nogle gode 
forbindelser. Men vi skal også selv være på forkant  
– det er ikke nok bare at være med i DOLL,” slutter 
Lars Nørholt om at nå HeSaLights ambitiøse – og 
grønne - mål. ■

SMART CITY

ET LYSENDE EKSEMPEL 
PÅ GRØN VÆKST 

”Den grønne vækst går hånd i hånd med den grønne 
omstilling – og derfor står den højt på Gate 21’s 
dagsorden,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 
21 og fortsætter:

”Derfor er det også glædeligt, at dansk eksport af 
grønne energiteknologier er steget med 15,4 procent 
2013 til 2014 og i dag udgør 43,6 milliarder kroner.” 

Tallene er offentliggjort i maj 2015 og stammer fra 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, DI Energi og 
Dansk Energi. De grønne energiteknologier dækker 
over udnyttelse af vedvarende energi og teknologi til 
at øge energieffektiviteten. 

Og netop vækst i eksport af teknologi til at øge 
energieffektiviteten har den nye Gate 21-partner 
HeSaLight A/S oplevet de senere år. 

GRØN VÆKST MED LYS I
”Den Roskilde-baserede lysvirksomhed HeSaLight er 
et godt eksempel på en dansk virksomhed, som har 
oplevet høje vækstrater i de senere år,” siger Poul Erik 
Lauridsen.

HeSaLight, der producerer energibesparende LED-lys, 
præsterede en omsætningsvækst på 429 procent i 
2014 – og 552 procent i 2013. Det bidrager godt til de 
danske væksttal på grønne energiteknologier.

”En af årsagerne til vores succes er, at vores LED-
lys er dansk produceret og udviklet – og det giver 
en tryghed hos vores kunder. Samtidig tilbyder vi 
forskellige typer af finansieringsløsninger til vores 
udenlandske kunder med betalingsterminer over 
tre-fem år. En anden årsag er helt klart, at vi har 
bygget et stærkt netværk af seriøse kunder og ikke 
mindst 150 agenter i cirka 35 lande,” fortæller Lars 
Nørholt, administrerende direktør og grundlægger af 
HeSaLight. 

GRØNNE ARBEJDSPLADSER
HeSaLight leverer energibesparende og CO2-
neutrale LED-løsninger til både indendørs – og 
udendørsbelysning. 

Sideløbende med den stigende omsætning er 
den kun seks år gamle virksomhed vokset til 30 
medarbejdere, der arbejder med salg, udvikling og 
produktion. Derudover benytter virksomheden sig 
fast af 8-10 løsarbejdere i produktionen, hvor der 
udover indendørs- og udendørsbelysning om kort 
tid også produceres et eget-udviklet styresystem til 
udendørsbelysningen. 

Virksomheden eksporterer primært til Europa, Kina, 
USA og Sydamerika, men har ambitioner om at få 
fodfæste på det danske marked og i Asien.

Dansk grøn vækst vinder frem. Helt nye tal viser, at den 
danske eksport af grønne energiteknologier er steget med 
15 procent fra 2013 til 2014. Ny Gate 21-partner er et lysende 
eksempel i netop den statistik.

AF LENE ULSTED CARLSEN

Administrerende direktør Lars 
Nørholt med en af de mange 
energibesparende LED-armaturer  
i projektporteføljen i HeSaLight. 
Foto: HeSaLight A/S
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Snart vil der lyde et dybt suk fra de pendlere, der 
dagligt kører til en virksomhed ved den københavnske 
Motorring 3. Gravearbejdet til den letbane, der 
skal løbe fra Ishøj til Lyngby, er nemlig så småt 
gået i gang. Og mange pendlere og virksomheder 
vil spekulere på, hvad byggeriet betyder for deres 
daglige rejse og varetransport.  

Virksomhederne og deres ansatte kan imidlertid  
se frem til at få god hjælp og støtte fra projektet 
’Smart Mobilitet i Ringbyens Erhvervsområder,’  
der fra september 2015 tilbyder virksomheder   
i 11 erhvervsområder at bruge letbane-byggeriet 
som en anledning til at fremme nye, bæredygtige 
transportvaner. Bag projektet står Gate 21 og 
Ringbysamarbejdet, som består  af 10 kommuner  
og Region Hovedstaden.  

”Med Smart Mobilitet-projektet ønsker vi at 
samarbejde med virksomhederne i Ringbyens 
erhvervsområder for at skabe så attraktive forhold 
som muligt, både mens arbejdet med letbanen står 
på, og når letbanen står færdig,” siger Bo Rasmussen, 
formand for programstyregruppen  
for Ringbysamarbejdet. 

TRANSPORT

LETBANE-BYGGERI 
SKAL FREMME NYE, 
BÆREDYGTIGE 
TRANSPORTVANER 

Projektet ’Smart Mobilitet i Ringbyens Erhvervsområder’  
skal fremme effektiv og grøn mobilitet under byggeriet  
af den nye letbane langs den københavnske Motorring 3  
i perioden 2015-2021.

 AF BJARNE BONNÉ OG SIGNE MUNCH-PEDERSEN

TESTLAB FOR NYE TRANSPORTLØSNINGER
’Smart Mobilitet i Ringbyens Erhvervsområder’ skal 
styrke effektiv og grøn mobilitet under byggeriet 
af letbanen og på sigt bidrage til at øge antallet af 
passagerer i den kollektive trafik. 

Projektet tilbyder virksomhederne at kortlægge 
medarbejdernes pendlervaner under byggeriet. 
Herefter vil projektet tilbyde virksomhederne hjælp 
til at informere pendlerne om de eksisterende 
muligheder for at bruge bus, samkørsel og 
cykling, frem for bil. Endelig vil projektet involvere 
virksomheder og ansatte i udvikling og test af nye, 
innovative transportløsninger. 

BYGGER PÅ ERFARINGER FRA FORMEL M
’Smart Mobilitet i Ringbyens Erhvervsområder’ bygger 
videre på erfaringer fra Gate 21-projektet Formel 
M, hvor Grønt Mobilitetskontor samarbejdede med 
tre hospitaler, 10 kommuner, 70 virksomheder og to 
regioner om at fremme grøn medarbejdertransport. I 
projektperioden faldt antallet af ture, der foregik med 
bil med ni procent, mens antallet af ture med cykel 
steg med 14 procent. Antallet af ture med bus, tog 
eller metro steg med 67 procent. ■

Visualisering af kommende letbane på Ring 3 – Herlev 
Illustration: Torben Eskerød, Cenario

OM RINGBYSAMARBEJDET

Ringbysamarbejdet er et dialogprojekt mellem 
Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, 
Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Ishøj, Rødovre og 
Vallensbæk Kommuner, Region Hovedstaden samt 
Naturstyrelsen og Transportministeriet.  

Ringbysamarbejdets mål er at arbejde med strategisk 
by- og erhvervsudvikling i Ringbyen, hvor blandt andet 
grøn og effektiv mobilitet er et af fokusområderne. 

Ringbyen dækker over et cirka 30 kilometer langt 
byområde – fra Ishøj i syd til Lyngby i nord.  

Læs mere om Ringbysamarbejdet på www.ringtre.dk 

KORT OM
SMART MOBILITET I RINGBYENS 
ERHVERVSOMRÅDER
TRANSPORT

Projektet ’Smart Mobilitet i Ringbyens Erhvervsområder’ skal 
fremme effektiv og grøn mobilitet under opførelsen af den let- 
bane, der bliver bygget langs den københavnske Motorring 3 i  
2015-2021. I første omgang skal projektet hjælpe berørte pend-
lere og virksomheder på strækningen mellem Ishøj og Lyngby 
med at finde bæredygtige alternativer til alene kørsel i bil. 

PARTNERE
Projektet gennemføres af Gate 21 og Ringbysamarbejdets 
programsekretariat i samarbejde med Ringbykommunerne, 
Region Hovedstaden, Movia, Letbaneselskabet, DSB S-tog 
og virksomhederne i området.

FINANSIERING
Projektets samlede budget er på 1,6 millioner kroner.

VARIGHED
Juni 2015 – juni 2016

MERE INFORMATION
Anna Thormann, projektleder Smart Mobilitet, 
anna.thormann@gate21.dk

Læs mere
Læs mere om Gate 21’s mobilitetsprojekter  
på www.gronmobilitet.dk
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SKABE JOB TIL ’GRØNT GULD’

”En central del af projektet bliver at skabe en 
platform eller et mødested, hvor problem møder 
løsning. Platformen skal fungere som et bindeled 
mellem aktører, der normalt ikke deler naturlige 
arbejdsflader. På den måde håber vi at kunne finde 
nye løsninger på kommunernes udfordringer inden for 
byudviklingen, samtidig med at vi skaber vækst og 
arbejdspladser,” fortæller Lone Pie Kelstrup.  

Projektet vil føre personer, som tilhører det ’grønne 
guld,’ sammen med repræsentanter fra det ’grå 
guld’. Det ’grønne guld’ kan være personer, som 
er uden for det etablerede arbejdsmarked for 
eksempel iværksættere og nyuddannede, men som 
har kompetencer eller iværksætterdrømme inden 
for emnerne mobilitet, støj, ressourcegenanvendelse 
og klimatilpasning. Det ’grå guld’ kan være tidligere 
virksomhedsledere og eksperter fra videninstitutioner. 

Ideen er, at det ’grønne guld’ med hjælp fra det ’grå 
guld’ og inkubatormiljøer får adgang til rådgivning, 
praktikpladser, ph.d.-stipendier eller ansættelser. 
Projektet forventer at kunne skabe minimum 20 nye 
jobs i projektets levetid.

Gate 21 vil efter sommerferien begynde at afdække 
konkrete projektmuligheder i partnerkommunerne. ■

KORT OM
SMART GRØN 
INNOVATIONSPLATFORM
GRØN VÆKST

’Smart Grøn Innovationsplatform’ bliver et permanent, 
innovativt forum for match making, videndeling og Offentligt 
Privat Innovationssamarbejde. Formålet er at fremme grøn 
vækst i kommunerne. 

PARTNERE  
Gate 21, samt interesserede Gate 21-partnere. 

FINANSIERING  
Gate 21 har fået bevilliget 2,2 millioner kroner i støtte fra 
Miljøstyrelsens projekt ’Danmarks Råstof’. Projektets samlede 
budget er på 2,6 millioner kroner.

VARIGHED  
Juni 2015 - maj 2017

MERE INFORMATION  
Lone Pie Kelstrup, programleder Grøn Vækst
lone.pie.kelstrup@gate21.dk

SMART GRØN 
INNOVATIONSPLATFORM
Smart Grøn Innovationsplatform 
er skitseret som et centrum og 
fælles platform for aktører, der 
også indgår i OPI-samarbejder; 
kommuner, virksomheder og 
videninstitutioner.

KOMMUNAL
EFTERSPØRGSEL

SMART GRØN
INNOVATIONS-

PLATFORM

’DET GRÅ GULD’:
VIDENSINSTITUTIONER

OG CE0’S

INKUBATOR-
MILJØER,

START-UP-
VIRKSOMHEDER,

ETABLEREDE
VIRKSOMHEDER, INVESTORER 

OG ’DET GRØNNE GULD’

GRØN VÆKST

NY PLATFORM 
SKAL FREMME 
GRØN VÆKST OG 
INNOVATION

Byerne vokser, mens landområderne affolkes, og 
klimaet ændrer sig. Der er på alle måder pres på 
kommunernes ressourcer. Samtidig udvikler nye 
informations- og kommunikationsteknologier sig 
med lynets hast. Det skaber muligheder for nye 
løsninger på kommunernes udfordringer. Men hvilke 
løsninger er de smarteste, og hvordan kan de bidrage 
til at fremme eksport og jobskabelse? Det mangler 
kommunerne fortsat en metode til at finde ud af, 
viser Gate 21’s erfaringer fra andre projekter.   

”Udfordringen for kommunerne er, at de ikke har 
det nødvendige kendskab til nye informations- og 
kommunikationsteknologier, der eksempelvis kan 
anvendes til at fremme grøn transport eller mindske
støj. Og endnu er der heller ikke mange erfaringer 
med at deltage i processer, hvor kommuner er med til 
at understøtte innovation og jobskabelse gennem
deres købekraft og efterspørgsel,” fortæller Lone Pie 
Kelstrup, programleder for Grøn Vækst i Gate 21 og 
fortsætter:

”For at satte det i spil kræver det en struktureret 
kobling mellem aktører, der arbejder med jobskabelse 
og aktører, der arbejder med investeringer og 
efterspørgsel pa nye løsninger.”

MÅLET ER EN PERMANENT PLATFORM 
Gate 21 har derfor søgt og fået 2,2 millioner kroner i 
støtte fra Miljøstyrelsens projekt ’Danmarks Råstof’ 
til at udvikle ’Smart grøn Innovationsplatform,’ 
der skal være et permanent, innovativt forum for 
match making, videndeling og Offentligt Privat 
Innovationssamarbejde (OPI). Projektet kobler sig 
til allerede eksisterende projekter i Gate 21 herunder  
’DOLL’ og ’Copenhagen Smart City Lighthouse.’ 

Smart Grøn Innovationsplatform vil løbende have 
fokus på konkrete udviklingsbehov og mulige OPI-
projekter. Projektet har som det første valgt at 
stille skarpt på udfordringer inden for områderne: 
mobilitet, støj, genanvendelse af ressourcer og 
klimatilpasning. 

AF SIGNE MUNCH-PEDERSEN

Gate 21 har fået støtte til at skabe en innovationsplatform, 
hvor kommuner, iværksættere og uddannelsesmiljøer 
sammen kan udvikle smarte løsninger inden for mobilitet, 
støj, klimatilpasning og genanvendelse – og samtidigt  
skabe nye jobs.

Foto: Shutterstock
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”Biogas er det eneste effektive vedvarende og 
fossilfrie brændstof, der egner sig til den tunge 
transport. Det er oplagt at udnytte det eksisterende 
naturgasnet, når energiforsyningen i fremtiden skal 
være fossilfri. Udfordringen er, at indkøb og brug 
af gaskøretøjer i dag er dyrere end dieseldrevne 
køretøjer, så tilskud til indkøb er afgørende for at 
fremme biogas i den tunge transport,” fortæller 
projektleder Michael Laugesen,  Foreningen af Danske 
Transportcentre.

Cirka én procent af den danske bilpark kører i dag på 
CO2-neutrale drivmidler ifølge Danmarks Statistik. ■

En lang række af de største, danske transport- og 
logistikvirksomheder benytter dagligt Høje-Taastrup 
Transportcenter. Høje-Taastrup Kommune håber, at 
flere af dem er interesserede i at afprøve alternative 
drivmidler, og derved styrke deres grønne profil. 
Foto: Høje-Taastrup Transportcenter

Fra årsskiftet bliver det muligt at tanke biogas på 
Høje-Taastrup Transportcenter. De nye biogas-
tankstandere leveres af OK og E.ON, der allerede 
driver 11 danske biogas-tankstationer. 
Foto: E.ON

OM BIOGAS-PROJEKTET 
I HØJE-TAASTRUP

Høje-Taastrup Transportcenter og Høje-Taastrup Kommune 
har sammen med Foreningen af Danske Transport- og 
Logistikcentre, Carlsberg og energiselskaber E.ON Danmark 
og OK opnået økonomisk støtte til projektet ’Anvendelse 
af gasdrevne køretøjer med udgangspunkt i Høje-Taastrup 
Transportcenter’. 

Projektets formål er at starte udbredelsen af biogasløsninger 
for tung transport i den danske godstransportsektor og 
dermed tage de første skridt på vejen mod at imødekomme 
Danmarks og EU’s målsætninger om at gøre transporten i 
byerne CO2-neutral inden 2030. Projektet er en udløber af 
projektet ’Høje-Taastrup Going Green’ og er støttet af midler 
fra Energistyrelsen. Projektet giver mulighed for at yde støtte 
til indkøb af biogasdrevne, tunge køretøjer. 

AF SIGNE MUNCH-PEDERSEN

ET GRØNT TILBUD 
TIL DEN 
TUNGE TRANSPORT

Carlsberg bliver den første virksomhed til at tanke biogas på Høje-
Taastrup Transportcenter. Transportcentret og Høje-Taastrup 
Kommune håber, at flere virksomheder vil afprøve det CO2-
neutrale brændstof og derved fremme den grønne omstilling.  

Vognmænd vil efter nytår kunne fylde klimavenlig 
biogas på tanken, når de benytter Høje-Taastrup 
Transportcenter. Biogas bliver dermed et reelt 
alternativ for transportører med adresse og 
distribution i regionen.  

”Vi er stolte over snart at kunne tilbyde vores 
virksomheder muligheden for at tanke med CO2-
neutralt brændstof. Det er et vigtigt skridt i forhold til 
grøn omstilling og grøn vækst i kommunen,” fortæller 
borgmester Michael Ziegler. 

CARLSBERG FIRST-MOVER
Carlsberg, hvis lager på Sjælland ligger i Høje-Taastrup 
Kommune, sætter som den første virksomhed tre 
gasdrevne lastbiler i drift i 2015 med støtte fra 
Energistyrelsen. Herefter vil Carlsberg indsætte 
yderligere ni lastbiler i den vognpark, der forsyner 
hovedstadsområdet med drikkevarer. Hos Carlsberg 
indfrier den nye gastankstation et langvarigt ønske 
om at bruge alternativt brændstof i vognparken.  

”Som afgiftsstrukturen ser ud i dag, sætter vi til 
hver gang, vi udskifter en dieseldrevet lastbil med en 
biogasdrevet. Men vi vil alligevel gerne være med til 
at skubbe til den udvikling, der gør det muligt, at vi 

på sigt får grønnere transport i Danmark,” fortæller 
Kaj Nielsen, National Fleet & Distribution Manager i 
Carlsberg.

HJÆLP TIL GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTEN
Transportcentret glæder sig over snart at kunne 
tilbyde transportører muligheden for at afprøve et 
næsten CO2-neutralt drivmiddel. 

”Transportcentret og kommunen er i fuld gang med 
at opgradere vejanlæg, parkeringsanlæg til lastbiler 
og diverse støttefunktioner, så vi kan servicere vores 
transportvirksomheder bedst muligt i fremtiden,” 
fortæller Svend Aage Petersen, formand for Høje-
Taastrup Transportcenter. 

Biogas som brændstof til køretøjer er næsten 
CO2-neutralt, og udslippet af sundhedsskadelige 
stoffer, såsom NOx-partikler, nedbringes væsentligt. 
Partikeludslippet fra en gasdreven lastvogn er 99 
procent lavere end fra en tilsvarende diesellastvogn. 

TILSKUD ER NØDVENDIGT
Forsøget i Høje-Taastrup er omdrejningspunktet i 
projektet ’Anvendelse af gasdrevne køretøjer med 
udgangspunkt i Høje Taastrup Transportcenter.’ 

ENERGI & RESSOURCER
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85 milliarder kroner. Så stort er det kommunale 
budget i Danmark. Det svarer til cirka halvdelen af 
de samlede offentlige udgifter. Samtidig stilles der 
nye krav til kommunerne om øget indsats for grøn 
omstilling og gode vækstbetingelser for erhvervslivet. 
Det gør potentialet i intelligent offentlig udbud stort. 
Ved at efterspørge grønne innovative løsninger kan 
kommunerne sammen med virksomhederne skabe 
både grøn omstilling og vækst. Men den bedste 
opskrift på dette samarbejde er endnu ikke helt 
tydelig for hverken kommuner eller virksomheder. 

I sin nyeste analyse zoomer tænketanken DEA derfor 
ind på de erfaringer, kommuner har haft med Triple 
Helix og offentlig-privat innovationssamarbejder 
(OPI). Analysen peger på, at hybridorganisationer 
er centrale for at understøtte kommunernes 
innovationssamarbejde.    

SAMARBEJDE STYRKER LANGSIGTEDE STRATEGIER
”Erfaringerne fra analysen viser, at 
hybridorganisationer som Gate 21 giver kommunerne 
flere muligheder for at understøtte grøn 
innovation. Eksempelvis er hybridorganisationerne 
i analysen ikke begrænset af udbudsregler og 
kommunalfuldmagt. De har mulighed for at 
forfølge langsigtede strategier uden at være 

AF KASPER LAVLUND BORNØ JENSEN

Der er et stort grønt innovationspotentiale i offentlig 
intelligent udbud. Men det kræver ifølge en ny analyse 
fra DEA et samarbejde mellem kommuner, virksomheder, 
vidensinstitutioner og hybridorganisationer.  Analysen 
fremhæver triple helix-strukturen som særligt velegnet til at 
skabe en innovationsplatform for de fire parter.  

OPSKRIFTEN PÅ  
GRØN INNOVATION

bundet af kortsigtede kommunalpolitiske interesser. 
Og så er hybridorganisationerne hurtigere til 
at træffe beslutninger end den bureaukratiske 
kommunalforvaltning,” siger direktør i DEA, Stina 
Vrang Elias. Hun fortsætter: 

”Samtidig er det helt afgørende at slå fast, at 
hybridorganisationerne er dybt afhængige af 
kommunen, der blandt andet som planmyndighed 
sætter en række relevante rammer for den 
langsigtede klimaindsats.” 

KRÆVER RESSOURCER OG VILJE TIL UDVIKLING
Analysen stiller også skarpt på de udfordringer, som 
OPI samarbejde skaber. Her viser erfaringerne, at 
kommunerne fortsat skal blive skarpere på deres 
rolle i innovationssamarbejder med virksomheder og 
vidensinstitutioner.

”OPI kan være med til at fremme 
innovationspotentialet i kommunerne, når de går 
aktivt ind i partnerskaber og bidrager til at udvikle 
de innovative løsninger. Samtidig er OPI en meget 
krævende platform for samarbejde, som kræver 
betydelige mængder af kommunale ressourcer og vilje 
til udvikling,” siger Stina Vrang Elias. Hun peger også 
på, at: 

”Det er en modningsproces, som kræver 
kommunalpolitikernes og -forvaltningens 
tålmodighed og vilje til mere end kortsigtede 
resultater. Derfor er det også afgørende, at 
kommuner går ind i partnerskaberne med klare, 
langsigtede strategier for, hvad de vil opnå med 
samarbejdet.” 

EN DEL AF DNA’ET
”For Gate 21 er OPI og Triple Helix-strukturen en del 
af vores DNA og udgør derfor fundamentet i vores 
mange projekter og resultater. Vi mener helt klart, 
at det er den rette opskrift på grøn innovation med 
kommunerne i spidsen,” siger direktør i Gate 21, Poul 
Erik Lauridsen, og forsætter: 

”Et særligt godt eksempel på dette er projektet 
DOLL, som giver virksomheder mulighed for 
demonstrere og afprøve miljørigtig LED-
udendørsbelysning i 1:1 på udvalgte gader i 
Albertslund Kommune. I DOLL Quality Lab og DOLL 
Virtual Lab på DTU kan virksomheder teste kvaliteten 
af de enkelte produkter og visualisere samlede 
løsninger. Projektet har vist sig som en enorm succes 
og inspireret byer til grønne belysningsløsninger 
verden over.” 

Den nye analyse fra DEA ’Kommuner 
som innovationsmotorer’ stiller skarpt 
på de erfaringer, som kommuner 
har haft med offentlig-privat 
innovationssamarbejder (OPI).

VÆRDI FOR ALLE PARTER
Poul Erik Lauridsen understreger også de fordele, som 
parterne opnår ved denne struktur: 

”DOLL giver virksomhederne unik indsigt i de 
kommunale behov, som kan bruges til at forme og 
målrette løsningerne i langt højere grad. Det skaber 
samtidig mere grøn vækst. Virksomhederne får 
adgang til den nyeste forskning på området, hvilket 
sikrer innovative løsninger, som kan konkurrere 
internationalt. Og vidensinstitutionerne kan teste den 
nyeste forskning i praksis. Projekter skabt omkring 
Triple Helix-strukturen, skaber med andre ord stor 
værdi for alle parter.” ■

Læs mere
Få tilsendt analysen 
’Kommuner som Innovationsmotorer’ 
– kontakt partnerservice@gate21.dk
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I Gate 21’s projekter udvikler vi nye teknologier 
eller kompetencer sammen med forsningen, der 
understøtter kommunernes og regionernes indsats 
for grøn omstilling og erhvervslivets muligheder for 
grøn vækst. I vores Living Labs er udvekslingen helt 
tæt og resultaterne helt konkrete.

LIVING LABS
I Gate 21’s ambition om at gøre Greater Copenhagen 
til verdens førende region for grøn omstilling og 
vækst, har vi et særligt fokus på at etablere Living 
Labs, hvor kommuner og regioner stiller sig til 
rådighed som levende laboratorier og showrooms for 
at udvikle og demonstrere virksomheders nye grønne 
løsninger.

Gate 21’s sekretariat vil løbende konkretisere 
behovet for at etablere Living Labs i tæt dialog 
med partnerkredsen. Målet er en række Living Labs, 
der tilsammen kan bidrage til at profilere Greater 
Copenhagen, som en førende region i verden inden 
for grøn omstilling og vækst. Gate 21 Living Labs skal 
således placere sig på højt internationalt niveau. Den 
fælles metode vil indebære følgende:  

■  Behovsanalyse 
■  Showroom og besøgstjeneste 
■  Udvikling og matchmaking
■  Test og måling 
■  Kompetenceudvikling
■  Profilering og internationalisering 

PROJEKTUDVIKLING 
Gate 21 udvikler projekter inden for indsats-
områderne: 

Byg & By – Transport – Energi & Ressourcer 
– Grøn Vækst – Smart City

Gennem projekterne i de enkelte indsatsområder og 
på tværs af dem arbejder Gate 21 for at: 

■  styrke samarbejde mellem universiteter, 
virksomheder, kommuner og regioner  
i Greater Copenhagen

■  styrke den bæredygtige planlægning på tværs  
af sektorer

■  sikre kompetent arbejdskraft og grøn jobskabelse
■  vise veje til omstillingen af energi- og 

transportsystemet
■  realisere energibesparelser
■  reducere CO2-udledning

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

SÅDAN SKABER  
VI PROJEKTER &  
LIVING LABS IN GATE 21

I GATE 21 ARBEJDER VI MED GRØN 
OMSTILLING OG VÆKST GENNEM 
FEM FAGLIGE INDSATSOMRÅDER 

Gate 21’s projekter og Living Labs tager udgangspunkt i 
kommunernes og regionernes udfordringer på klima- og 
energiområdet. 

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.

Lone Kelstrup, programleder
lone.kelstrup@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.

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

TRANSPORT  

SMART CITY  

ENERGI &
RESSOURCER

GRØN VÆKST

BYG OG BY

Mere info
Tilmeld dig nyheder om projektudvikling på:  
www.gate21.dk
Eller kontakt 
Programchef Pernille Skjershede Nielsen 
pernille.skjershede.nielsen@gate21.dk  
 
Afdelingschef for Living Labs Jacob Lundgaard 
jacob.lundgaard@gate21.dk
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Thomas Lykke 
Pedersen
Borgmester,  
Fredensborg 
Kommune

Martin Manthorpe 
Næstformand
Direktør for strategi og  
forretningsudvikling,
NCC Construction  
Danmark A/S

Steen Christiansen  
Formand
Borgmester,  
Albertslund Kommune

PARTNERE

MEDLEMMER

Willy R Eliasen 
Borgmester, 
Egedal Kommune

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

Thorkild Ærø
Direktør,
Statens 
Byggeforsknings- 
institut

Ulf Christensen 
Administrerende 
direktør,  
Kuben Management

Niels Axel Nielsen 
Koncerndirektør 
for Erhverv og 
Myndigheder
Danmarks Tekniske 
Universitet

Özkan Kocak 
Regionsrådsmedlem,
Region Hovedstaden

Henrik Rasmussen
Borgmester, 
Vallensbæk 
Kommune

Morten Kabell
Teknik- og 
Miljøborgmester, 
Københavns 
Kommune

Niels Carsten Bluhme,   
Teknisk rådgiver for 

betyrelsen, uden stemmeret
Direktør, Miljø- og  

teknikforvaltningen,  
Albertslund 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 I GATE 21

•  Komme med til events, konferencer og andre 
begivenheder i og omkring Gate 21

•  Netværke med vidensinstitutioner, virksomheder og 
kommuner

•  Få hjælp og inspiration til at komme i gang med eller 
eskalere grøn 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-/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
• Deltage i kompetenceudviklingsworkshop

ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE

alternativt:
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