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2014 blev et stærkt år for den grønne omstilling og for 
Gate 21: Klimaforandringerne er tilbage på den globale 
politiske dagsorden. København blev igen centrum for en 
vigtig klimabegivenhed, da FN’s klimapanel IPCC lancerede 
sin femte og sidste rapport – der dystert fastslår, at 
klimaforandringerne vil medføre uoprettelige konsekvenser 
for både mennesker og miljø – men også konkluderer, at 
omstillingen til en grønnere og mere bæredygtig verden er 
blevet bedre og billigere. Den anden og klart opmuntrende 

konklusion er godt nyt for hele verden. Og det er virkeligt 
godt nyt for Danmark, der kan bygge en fremtid på denne 
nødvendige grønne omstilling. 

I Gate 21 kan vi konkret mærke behovet for og nødvendig-
heden af at teste og konkretisere de nye grønne løsninger. 
Og vi oplever tydeligt den store internationale forventning 
om, at Danmark har fat i den lange ende af den grønne 
omstilling. New York Times, CNN, BBC, Financial Times, 

FORMANDENS BERETNING
STEEN CHRISTIANSEN



3

Forbes, New Scientist – foruden medier herhjemme, i Kina, 
Tyskland og Australien  er kommet valfartende for at se 
vores første Living Lab, der åbnede i efteråret i Hersted 
Industripark, som viser og undersøger fremtidens 
gadebelysning og infrastruktur for den smarte by. 

2014 blev på flere måder et markant år for Gate 21, da 
vi succesfuldt afsluttede og afrapporterede fire af vores 
store ’første generations projekter’: Formel M, Carbon 20, 
Plan C og PV Boost. Sammenlagt er det projekter for 100 
millioner kroner, der har leveret vigtige, konkrete resultater, 
der kan omsættes og bruges for at styrke den grønne 
omstilling.
 
Ved årets udgang kunne Gate 21’s partner- og 
medlemskreds tælle 26  kommuner, 37 virksomheder, en sty-
relse, en region og fire forsknings- eller vidensinstitutioner. I 
alt  69 partnere og medlemmer. Og vi har 32 projekter, der 
alle viser konkrete veje for den grønne omstilling og vækst.
Derfor kan Gate 21 – helt som budgetteret – fremvise et 

overskud på 573.000 kroner for 2014. Det er meget 
glædeligt, da organisationen derved kan styrke sin 
egenkapital og dermed stå stabilt og sikkert som en fore-
trukken partnerorganisation også for store omstillings-
projekter. 

Gate 21 har gennem sine første seks år skabt markante 
resultater. Vi kan tilbyde en stærk, velafprøvet platform for 
offentlig-privat innovation og samarbejde og dermed gøre 
vores til at løfte de ambitiøse målsætninger for Greater 
Copenhagen. 

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. Gate 21 vil bidrage med vidensdeling, 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. ■

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. 
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Strategi 2012-2015
Gate 21’s bestyrelse vedtog en strategi for 2012-2015, som 
har haft fokus på at konsolidere foreningen med et robust 
sekretariat, der skaber værdi for partnerne. 
Strategien tog udgangspunkt i at bruge kommunernes  
behov som løftestang for at udvikle, 
demonstrere og udbrede nye 
energi- og ressourceeffektive løsninger 
på klima- og energiområdet. Gate 21 
har fokuseret på følgende indsats- 
områder: By & Byg, Transport og 
Energi & Ressourcer. Grøn Vækst og 
Smart City er tværgående 
indsats områder. 

På tværs af indsatsområderne har 
Gate 21’s projekter bidraget med kompetenceudvikling, 
vidensdeling og match making blandt Gate 21’s partnere. 
Derudover har projekterne bidraget til at påvirke lovgivning 
og nationale strategier for at rydde barrierer af vejen og 
skabe gode rammebetingelser for kommuners og 
virksomheders klimaindsats, grøn vækst og innovation. 

Udviklingen i økonomi 
Gate 21 opnåede i 2014 en omsætning på 22,3 millioner 
kroner, hvilket er en stigning på 13 procent fra 2013. 
Resultatet blev et overskud på 573.019 kroner. Således 
udbygger Gate 21 planmæssigt egenkapitalen, der primo 

2015 udgør 1.146.934 kroner. 

Udviklingen i programaktiviteter 
I 2014 har Gate 21 yderligere styrket 
programudviklingen og oplevet en 
positiv udvikling i tilgangen af nye 
projekter. Foreningen har nu udviklet 
mere end 32 projekter til en samlet 
værdi af +300 millioner kroner og styr-
ket indsatsen med at skabe værdi for 
partnerne. For hver  krone Gate 21 har 

modtaget i partnerkontingent, er der skabt projekter inden 
for grøn omstilling og vækst for 14 kroner. Sideløbende 
har sekretariatet styrket indsatsen med at dokumentere 
projektresultaterne systematisk for eksempel i form af 
CO2-besparelser og konkrete erhvervsfremmeresultater i 
projekterne. I de kommende år vil Gate 21 arbejde 

Fordeling af Gate 21’s omsætning på 22.343.590 kr. i 2014. Udviklingen i Gate 21’s omsætning for perioden 2011-2014. Alle tal er i kroner. 

Fordeling af omsætning (22.343.590 kr.)Udvikling i årlig omsætning

REGNSKAB

2011 2012 2013 2014
Realiseret 12.544.000 15.804.000 19.802.000 22.343.590
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målrettet for at etablere Living Labs, hvor kommuner og 
regioner stiller sig til rådighed som demonstratorier for nye 
smarte løsninger, der bidrager til grøn 
omstilling og vækst. 
 
Forankring i partnerkredsen
Gate 21 er blevet et sted, hvor kommuner 
og regioner kan teste og udvikle nye ideer 
og løsninger til gavn for virksomheder, 
medarbejdere, ledere og borgere – og 
som samtidig kan være med til at 
forebygge klimaændringer.

Og det har flere kommuner fået øjnene op for. Det har 
betydet en tilgang af nye partnere og medlemmer. Ved 
årets udgang var der i alt 69 partnere og medlemmer i 
foreningen. På den kommunale front skal vi derfor byde 
velkommen til Hillerød, Solrød og Malmø Kommune.  
Sidstnævnte 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 26 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. 

På virksomhedssiden har vi også budt 
velkommen til en række nye virksomheds-
partnere og herunder HOFOR, Bascon, 
Cisco, HeSaLight, Citelum og Zumtobel. 
Etableringen af DOLL Living Lab har 

skabt en markant international interesse for Gate 21’s 
arbejde og har givet anledning til at førende internationale 
virksomheder inden for belysning og Smart City-området 
er blevet partnere i Gate 21. 

Fuld oversigt over alle partnere og medlemmer findes på 
sidste opslag.
 
Gate 21’s detaljerede regnskab kan fås ved henvendelse på: 
partnerservice@gate21.dk. ■

Udviklingen i Gate 21’s egenkapital for perioden 2011-2014. Alle tal er i kroner. Antal partnere i Gate 21 for perioden 2011-2014.

Udvikling i egenkapital Partnere i Gate 21

2011 2012 2013 2014
Realiseret - total 41 53 56 69
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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

Willy R Eliasen 
Borgmester, 
Egedal Kommune

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

Lene Lange
Prodekan, 
forskningsdirektør, 
professor, 
AAU, København

Jan Bruus Sørensen 
Administrerende direktør, 
AI 

Henrik Rasmussen
Borgmester, 
Vallensbæk Kommune

Morten Kabell
Teknik- og 
Miljøborgmester 
Københavns Kommune

Özkan Kocak
Regionsrådsmedlem 
Region Hovedstaden

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

GATE 21’S BESTYRELSE 2015
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