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STRATEGISK AFSÆT
Gate 21’s vision er at gøre Greater Copenhagen
til den førende region i verden for grøn omstilling
og vækst. Strategien tager udgangspunkt i at
bruge regionernes og kommunernes efterspørgsel
til at udvikle, demonstrere og udbrede nye energiog 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, sammen
med et allerede stærkt grønt brand og vores evne til
at samarbejde på tværs af offentlige institutioner,
virksomheder og vidensinstitutioner om nye løsninger,
er grundlaget for, at Greater Copenhagen kan blive
den førende region i verden inden for grøn omstilling
og vækst.
Den grønne omstilling står højt på den internationale
dagsorden. Løsningerne efterspørges globalt. Det er
en fælles chance, og vi kan med de ambitiøse politiske
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mål i regionen styrke danske virksomheders forspring
og tiltrække flere udenlandske investeringer i de
grønne løsninger.
Gate 21 har gennem sine første seks år skabt stærke
resultater og med dem vist nye, konkrete veje for den
grønne omstilling. Vi kan derfor tilbyde en velafprøvet
og solid 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 voksende partnerkreds og de centrale
erhvervsfremmeaktører arbejde målrettet for at
virkeliggøre vores vision. 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.

VISION

Gate 21 vil bidrage til at
gøre 
Greater Copenhagen
til verdens førende region for
grøn omstilling og vækst.

MISSION

Gate 21 samler kommuner, regioner,
virksomheder og vidensinstitutioner
om at 
udvikle og udbrede energiog ressourceeffektive løsninger, der
fremmer grøn omstilling og vækst.
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PROGRAMUDVIKLING
Gate 21’s fem programmer tager udgangspunkt i regionernes og kommunernes udfordringer på klima- og
energiområdet og er afspejlet i indsatsområderne Transport; Byg & By; Energi & Ressourcer; Smart City og
Grøn Vækst.
I indsatsområderne udvikler vi nye teknologier, services, platforme, værktøjer, processer eller kompetencer, der
understøtter kommunernes indsats for grøn omstilling og erhvervslivets muligheder for grøn vækst.
Gennem projekterne og på tværs af programmerne arbejder Gate 21 for at:
• styrke samarbejde mellem universiteter, virksomheder, kommuner og regioner i Greater Copenhagen
• sikre grøn jobskabelse
• styrke kompetent grøn arbejdskraft
• styrke den bæredygtige planlægning på tværs af sektorer
• vise veje til omstillingen af energi- og transportsystemet
• realisere energibesparelser
• reducere CO2-udledning

TRANSPORT
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BYG & BY

ENERGI &
RESSOURCER

SMART CITY

GRØN VÆKST

PROJEKTER
UDVIKLING

Under hvert program udvikler Gate 21 løbende nye demonstrations- og udviklingsprojekter i tæt samarbejde
med vores partnerkreds. Gennem vores nyhedsbreve og hjemmeside kan man holde sig opdateret med
projektudviklingen.
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.
Det er Gate 21’s mål, at alle partnere deltager i mindst to projekter.
IMPLEMENTERING

I Gate 21’s demonstrations- og udviklingsprojekter samler vi regioner, kommuner, virksomheder og
vidensinstitutioner. Projekterne giver kommuner og regioner adgang til en mere energi – og ressourceeffektiv
klimaindsats. De giver virksomhederne adgang til at udvikle morgendagens grønne løsninger, og
vidensintitutionerne får adgang til at generere ny viden, der bliver brugt i netop disse løsninger.
På den vis bidrager Gate 21’s projekter til udviklingen af fremtidens bæredygtige byer og Danmarks grønne
vækst.
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LIVING LABS FOR GRØN
OMSTILLING OG VÆKST
Gate 21 har skabt markante resultater og
international opsigt med DOLL Living Lab. Her
testes og demonstreres de nyeste løsninger inden for
udendørsbelysning med LED-teknologi, intelligent
styring og integration af Smart City-teknologi,
sensorer og wifi, der giver nye muligheder for at
forbedre og effektivisere kommunernes service over
for borgere og virksomheder.
Gate 21 undersøger løbende mulighederne for
at etablere andre Living Labs i tæt dialog med
partnerkredsen. 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 udvikling, test og demonstration af grønne
teknologier og løsninger. Gate 21 Living Labs skal
således placere sig på højt internationalt niveau. De
enkelte Living Labs vil være forskellige i opbygning,
men deler en række fælles træk, idet et væsentligt
udsnit af de bedste løsninger på markedet inden for
et givet fagligt område samles inden for et afgrænset
geografisk område og indeholder:
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• Storskala showroom og besøgstjeneste
• Innovation og matchmaking
• Test og validering
• Beslutningsstøtte og kompetenceudvikling
• Profilering og internationalisering
Gate 21 vil bidrage med at etablere, koordinere og
profilere Living Lab-aktiviteterne og samarbejde
med centrale aktører og partnere samt eksisterende
initiativer.
I et tæt samarbejde med partnerkredsen vil Gate
21 arbejde målrettet for at skabe resultater med
Living Labs inden for rammerne af den Regionale
Vækst og Udviklingsstrategi (ReVUS) for Region
Hovedstaden og andre væsentlige strategier i
Greater Copenhagen. For at sikre en stærk forankring
tilstræbes det, at Living Labs placeres bredt inden for
Greater Copenhagen-geografien og kobles sammen
på tværs, sådan at der bliver én indgang til mange
Living Labs. Dermed understøttes det, at regionen
samlet kan markedsføre sig som førende inden for
grøn omstilling på en række felter.

Gate 21 afsøger sammen med sin partnerkreds løbende mulighederne
for udviklingen af nye Living Labs i Greater Copenhagen. Kortet her
viser eksempler på nuværende, kommende og mulige Living Labs for
grøn omstilling og vækst.
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ENERGI & RESSOURCER
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AFSÆT
Energi- og transportsystemet står for
en stor del af CO2-udledningen. Den
nationale målsætning er at gennemføre
en grøn omstilling af energi- og transportsystemet til at være fossilfrit i 2050.
Region Hovedstaden har sammen med
kommunerne i regionen vedtaget en
målsætning om et fossilfrit energisystem
i 2035 og et fossilfrit transportsystem i
2050.
Omstillingen rummer en stor satsning
på at indfase vedvarende energikilder og
energieffektivisering. Det er en omstilling,
som rummer mange udfordringer såsom
forsyningssikkerhed, uafhængighed
af importerede brændsler, lokale
energiressoucer, miljøpåvirkninger og
energipriser. Samtidigt skal der investeres
målrettet for at nedbringe CO2-udslippet
på et økonomisk bæredygtigt grundlag.
Grundlæggende skal vores ressourcer
anvendes mere effektivt, og spildet skal
nedbringes.

UDVIKLING
Det forventes, at fremtidens energi- og
transportsystem består af en kombination
af mange løsninger: Energibesparelser i den
eksisterende bygningsmasse, indpasning
af vedvarende energi, intelligente
energisystemer, ressourceeffektivitet og
betragtninger om, at affald håndteres
som en ressource. Løsningerne skal
understøttes af nye samarbejdsformer og
forretningsmodeller, som er driverne for, at
omstillingen lykkes.
Gate 21 ønsker på den baggrund at skabe
værdi gennem samarbejder mellem
regioner, kommuner, virksomheder og
vidensinstitutioner om at udvikle Greater
Copenhagen som foregangsregion inden
for den grønne omstilling. Der arbejdes i
strategiperioden primært med udvikling
af projekter inden for Smart Energy og
ressourceeffektivitet samt mulighederne
for, at der kan udvikles Living Labs
inden for disse områder til at udbrede
innovative teknologier, adfærdsmodeller,
forretningsmodeller og samarbejdsformer.

UDVIKLING
Gate 21 arbejder med projekter inden for
flere af disse områder og har oparbejdet

konkret viden om; iværksætteri og
innovation, understøttelse af grønne
forretningsmodeller i virksomheder,
energibesparelser i små- og mellemstore
virksomheder, fremme af efterspørgslen for
energirenoveringer, kompetenceopbygning i
virksomheder og etablering af Living Labs.
Gate 21 vil arbejde målrettet med alle
disse områder i samarbejde med andre
centrale erhvervsfremmeaktører i Greater
Copenhagen. Gate 21 vil udvikle projekter
inden for energi- og ressourceeffektive
virksomheder og grøn kommunal
efterspørgsel, grønne forretningsmodeller
og Living Labs – og sikre integration af
grøn vækst på tværs af Gate 21’s øvrige
indsatsområder.

GRØN VÆKST

AFSÆT
Vækst er en central driver i den grønne
omstilling og en integreret og central del
af Gate 21’s vision og mission. Danske
kommuner og regioner er afhængige af
at sikre arbejdspladser og vækst, hvis de
skal fastholde serviceniveauet over for
borgerne. Samtidigt er kommuner og
regioner aktive spillere på flere områder,
der kan understøtte grøn vækst og
innovation i erhvervslivet. Det gælder
erhvervsplanlægning og -udvikling,
innovative indkøb, kompetenceopbygning,
iværksætteri og etablering af demonstrationsprojekter, erhvervsråd og Living
Labs.
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TRANSPORT

AFSÆT
God mobilitet er afgørende for borgerne,
byernes udvikling og arbejdsmarkedet.
Tilgængelighed såvel som trængsel
er en udfordring for at skabe vækst i
Greater Copenhagen. Samtidig dækkes
energiforbruget i transportsektoren i
dag hovedsagligt med fossilt brændstof,
og transporten udgør en stadigt større
og stigende andel af den samlede
CO2-udledning både i Danmark og
globalt. Det er en udfordring, da den
nationale målsætning i Danmark er,
at fossilt brændsel helt skal udfases.
Følgevirkningerne af en grøn omstilling
for transportsektoren er positiv for vores
klima, miljø og natur og vil bidrage til vores
sundhed, vores velfærd og vil ændre på
vores kørsels- og forbrugsvaner.
Transportsektoren er traditionelt en sektor,
der fremskriver behov for transport og
leverer infrastrukturen frem for at påvirke
efterspørgslen og understøtte behovet
for mobilitet. Kommuner, regioner og stat
mangler værktøjer og metoder til i højere
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grad at fremme grøn mobilitet. Endeligt
skal markedet for og udbuddet af bedre
grønne mobilitetsservices fremmes.
UDVIKLING
Grønt Mobilitetskontor er Gate 21’s
viden- og udviklingscenter inden for
indsatsområdet Transport, som skaber
værdi ved at understøtte samarbejdet
mellem regioner, kommuner, virksomheder
og vidensinstitutioner om effektiv
transport, der nedbringer CO2-udledning og
trængsel og øger kvaliteten i den enkeltes
mobilitet.
På baggrund af og via erfaringerne fra
projekter som Formel M, ENDURANCE,
Test en Elcykel, Kør Smart – Kør Sammen
og Smart Mobilitet i Loop City udvikles
nye værtøjer og metoder til at fremme
grøn mobilitet og koordinere by- og
trafikplanlægning bedre. Der skal udvikles
Test- og Living Labs for transporttiltag
også med henblik på at fremme markedet
for bedre grønne mobilitetsservices.

Særligt kommuner har taget Smart Citydagsordenen til sig og ser sig selv som
omdrejningspunkt i udviklingen af den
smarte by i forbindelse med planlægning,
udvikling og offentlig service i dialog
med borgerne og de erhvervsdrivende.
Kommuner kan særligt spille en rolle ved
demonstrationsprojekter og etablering
af Living Labs, hvor offentlige og private
aktører, forskning og virksomheder kan
udvikle viden og teste innovative produkter
og løsninger, som kan konkurrere på det
globale marked.

UDVIKLING
Mange af de udfordringer, som digitale
løsninger kan hjælpe med at løse går på
tværs af regioner og kommuner og kræver
fælles tværkommunal og regional udvikling
og investeringer. Greater Copenhagen
har alle muligheder for at gøre sig til en
global leder for Smart City-løsninger.
Det forudsætter, at der skabes en fælles
platform for udvikling af fælles løsninger,
vidensdeling og kompetencebygning på
tværs af regioner og kommuner, som de
forskellige aktører på en enkel måde kan
koble sig på.
Gate 21 er allerede i front i udviklingen og
har flere initiativer på området med fokus
på vidensdeling, kompetenceopbygning,
demonstrationsprojekter og Living Labs.
Fremadrettet sætter Gate 21 i samarbejde
med de centrale aktører på området
yderligere fokus på disse aktiviteter. Målet
er at udvikle et samarbejdsforum i form
af et udviklings- og kompetencecenter for
en sådan tværgående Smart City-indsats i
Greater Copenhagen.

SMART CITY

AFSÆT
Digitale løsninger bliver i stigende grad set
som svaret på byers udfordringer inden
for alle sektorer og særligt i forbindelse
med grøn omstilling og vækst. Digitale
løsninger indeholder et hav af muligheder
for intelligent organisering og styring af
byen. Det gælder trafikstyring, intelligent
lys, intelligente affaldsbeholdere, intelligent
energiforsyning med videre. Smart City som
begreb vokser i omfang og indskriver sig i
dag på visionsniveau for mange byer på linje
med bæredygtighed.
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BYG & BY

AFSÆT
Indsatsområdet Byg & By tager afsæt i den
regionale målsætning om et 100 procent
fossilfrit energi- og transportsystem i
henholdsvis 2035 og 2050. Skal visionen
om det fossilfrie energisystem realiseres,
kræves dels massive energibesparelser i
den eksisterende bygningsmasse og dels
en større integration mellem bygningernes
drift og forsyningssystemerne, herunder
også anvendelsen af vedvarende energi
i bygningsmassen. Byg og By har som
hovedformål at udvikle, demonstrere
og forankre projekter, der viser, hvordan
den eksisterende bygningsmasse kan
fremtidssikres med henblik på at realisere
visionen om fossilfrihed i 2050.
Presset på vores byer øges som følge af
den markante bevægelse fra land til by.
Samtidig skaber urbaniseringen et øget
fokus på byerne som motorer for vækst og
hermed som centrum for det gode bolig- og
arbejdsliv. At fremtidssikre og tilpasse
vores bygninger tager derfor ofte afsæt i
mere bevidste strategier for by-, bolig- og
erhvervsudviklingen med baggrund i den
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kommunale planlægning og lovgivning.
Bygningerne danner hermed også nye
rammer for, hvordan vi bor, arbejder, går i
skole, dyrker vores fritid og så videre. Derfor
skal en energimæssig fremtidssikring også
tage afsæt i, hvordan vi fremover ønsker
at leve i og bruge vores bygninger. Særligt
vil der være fokus på, hvordan der sikres et
godt indeklima i vores bygninger, uden at vi
afviger fra målsætningerne om et fossilfrit
energisystem.
UDVIKLING
Gate 21 ønsker på den baggrund at
udvikle indsatsområdet, så det både
imødekommer de regionale og kommunale
udviklingsønsker for byerne og behovet for
at fremtidssikre bygningerne. Projekterne
tager form af demonstrationsprojekter, der
udvikles for at afprøve nye systemløsninger,
modeller, værktøjer og standarder. For
indsatsområdet vil der løbende ske
en afklaring af mulighederne for at
anvende Living Labs til at demonstrere
innovative teknologier, adfærdsmodeller,
forretningsmodeller og samarbejdsformer.

GATE 21’S BESTYRELSE 2015

Steen Christiansen

Martin Manthorpe

Formand

Næstformand

Borgmester

Direktør for strategi og

Albertslund Kommune

forretningsudvikling
NCC Construction
Danmark A/S

Ulf Christensen

Willy R. Eliasen

Lars Gullev

Administrerende

Borgmester

Direktør

direktør

Egedal Kommune

Vestegnens

Kuben Management

Kraftvarmeselskab I/S
(VEKS)

Niels Axel Nielsen

Thomas Lykke Pedersen

Koncerndirektør

Borgmester

Erhverv og

Fredensborg Kommune

Henrik Rasmussen
Borgmester
Vallensbæk Kommune

Morten Kabell
Teknik- og
Miljøborgmester
Københavns Kommune

Özkan Kocak
Regionsrådsmedlem
Region Hovedstaden

Thorkild Ærø
Statens

Niels Carsten Bluhme
Teknisk rådgiver for
betyrelsen, uden stemmeret

Myndigheder

Byggeforskningsinstitut

Direktør, Miljø- og

Danmarks Tekniske

ved Aalborg Universitet i

teknikforvaltningen,

Universitet

København

Albertslund Kommune

Direktør
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PARTNER I GATE 21
Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, der samler de ambitiøse regioner, kommuner, virksomheder og
videninstitutioner, der vil den grønne omstilling.
Vores afsæt er regionernes og kommunernes efterspørgsel på nye og smarte løsninger på klima- og
energiområdet. Vi udvikler og demonstrerer energi- og ressourceeffektive løsninger i en række projekter og
Living Labs sammen med og på tværs af vores stærke partnerkreds.
Det er partnerskabets ambitioner og konkrete resultater skabt i innovative projekter, der har gjort Gate 21 til
en ledende organisation i den grønne omstilling.
Gate 21 skaber værdi for sine partnere og medlemmer gennem:

NETVÆRK &
VIDENDELING

PROJEKTER

LIVING
LABS
FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD

FOTO: GATE 21

FOTO: KASPER L. B. JENSEN

• Førstehåndsviden om kommunernes og regionernes klima- og energiløsninger i Greater Copenhagen
• Mulighed for at kompetenceudvikle ledere og medarbejdere
• Adgang til at udvikle, afprøve og demonstrere nye teknologier og koncepter i samarbejde med ambitiøse
virksomheder, kommuner og forskningsinstitutioner
• Enkel adgang til indsigt i partnerkommunernes behov og i et kommunalt marked for klima- og
energiløsninger i milliardklassen
• Muligheden for at gå foran på et grønt vækstområde med globalt perspektiv
• Aktiv adgang til den større samfundsdagsorden om grøn omstilling og vækst
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For hver krone vores
partnere investerer i os,
skaber vi projekter for 14
kroner

30
300

Vi har skabt mere end 30
grønne 
projekter til en
samlet værdi af mere end
300 millioner kroner
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