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Ganske vist var håbet lysegrønt. Alligevel var 
lettelsen enorm, da den franske formand for FN’s 
21. internationale klimakonference lørdag den 12. 
december 2015 kunne slå hammeren i bordet og 
konkludere, at en international klimaaftale var 
besluttet. 195 lande vedtog en historisk klimaaftale 
med det mål, at temperaturen i verden ikke må stige 
mere end to grader frem mod år 2100 – og helst kun 
halvanden grad.

Aftalen er et afgørende skridt for den grønne 
omstilling globalt. Men den gør det naturligvis 
ikke alene. Aftalen skal måles på det arbejde, vi nu 
sætter i gang, og de resultater, vi skaber. I Gate 21 
har partnerkredsen været i arbejdstøjet længe. Men 
vi kan fint spænde stropperne og hjelmen og bruge 
anledningen til at sætte ekstra tryk på arbejdet med 
at finde løsningerne, der skal føre os i mål. 

Gate 21’s vision er at bidrage til at gøre Greater 
Copenhagen til verdens førende region for grøn 
omstilling og vækst. Og ambitionerne i regionen 
er helt, hvor de skal være for at skabe de rigtige 
resultater. I hovedstadsregionen har Region 
Hovedstaden og alle kommunerne vedtaget en 
fælles energivision (som en del af projektet Energi 
på Tværs, drevet af Gate 21), der går længere end 
de nationale målsætninger for fossilfrihed for vores 
energisystem. Regionen vil have et energisystem 
baseret på 100 procent vedvarende energi allerede i 
2035. Transportsektoren skal i 2050 have sagt farvel 
til de sidste fossile brændsler.

Det er et grønt højdespring, vi skal tage. Men 
kommunerne, regionen og forsyningsselskaberne har 
givet hinanden hånd på, at de vil sikre det langsigtede 

og forpligtende samarbejde om at omstille energi- 
og transportsystemet til vedvarende energi, og at vi 
skal foretage investeringerne der, hvor det er mest 
bæredygtigt økonomisk og miljømæssigt, i stedet for 
der, hvor det er politisk mest belejligt. Det er ikke uden 
problemer. Men det er der ingen ordentlige visioner, 
der er.

I Gate 21 glæder vi os til arbejdet. Vi glæder os også 
til at være med til de udviklings- og væksttræk, som 
Region Hovedstadens og Region Sjællands vækst- 
og udviklingsstrategier lægger frem. Konkret skal vi 
samarbejde om styrkelsen af smart grøn mobilitet, 
klimatilpasning og Smart City-løsninger. Det kan du 
læse mere om i dette magasin. For Gate 21 vil fokus 
i 2016 være at tage hele Greater Copenhagen med 
i arbejdet og altså udbrede vores partnerskaber og 
projekter til resten af Sjælland og Skåne.

Så er der alle vores nye projekter. I 2015 fik vi 
sammen med vores partnerkreds 15 markante nye 
udviklings- og demonstrationsprojekter i vores 
grønne portefølje. Det gælder Lighting Metropolis, 
der med en kreds af 25 partnere og gennem 
20 demonstrationsprojekter skal gøre Greater 
Copenhagen til førende i udviklingen af fremtidens 
lys. Sammen med projektet Cleantech TIPP med 
en tilsvarende stor partnerkreds tager Gate 21 de 
første vigtige skridt ind i Greater Copenhagen-
geografien – og dermed over Øresundsbroen til en 
ny svensk partnerkreds. Og der er flere nye projekter 
på vej. Dem og meget andet kan du læse om her i 
magasinet. Endelig vil jeg byde varmt velkommen  
til vores nye partnere og medlemmer i Gate 21.  
Det bliver et spændende år for den grønne 
omstilling. ■

I ARBEJDSTØJET  
MOD GLOBALE 
KLIMAMÅL
Leder
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KORT OM
LIGHTEL   

SMART CITY

Projektet LIGHTEL vil påvise sammenhængen mellem 
lys og sundhed for ældre borgere, ved at lyset tilpasses 
den enkelte borgers synsevne, mobilitet og mentale 
tilstand. Med indsamling af sundhedsdata og viden om 
modtagelsen af den nye teknologi hos borgerne kan 
projektet fremme optag af sundhedsfremmende og 
energieffektive teknologier i ældresektoren. I det nye 
sundhedshus i Albertslund Kommune vil projektet teste 
lyssystemer med intelligent styring, som gør det muligt 
at dosere og mixe belysningen præcist over tid til den 
enkelte borger. 

PARTNERE
Albertslund Kommune (projektejer), Zumtobel Group, 
Aalborg Universitet, Klinisk Forskningscenter (Hvidovre) 
og Gate 21 som projektleder.

FINANSIERING
Budgettet er på i alt tre millioner kroner, hvoraf 
ELFORSK støtter med 1,5 millioner kroner. 

VARIGHED
Januar 2016 – december 2017
 

MERE INFORMATION
Signe Poulsen, projektleder, Byg & By  
signe.poulsen@gate21.dk

KORT OM
GATE 21’S HORIZON2020-NET 

GATE 21

Gate 21 har fået støtte til at inddrage Gate 21’s 
partnerkreds i at udvikle og udfærdige fem konkrete 
projektansøgninger til EU-programmet Horizon 2020. 
Gate 21 skal opbygge viden og netværk i relation til 
Horizon 2020 blandt Gate 21’s partnere. Ansøgningerne 
vil koncentrere sig om områderne smarte byer, mobilitet 
og trafikstøj, sundhedslys og inddragelse af partnere. 
Formålet med støtten er at øge forskningsinstitutioners 
og virksomheders deltagelse i større Horizon 
2020-projekter. 

PARTNERE
Gate 21 er netværks-projektleder. Projektet er åbent for 
deltagelse af Gate 21’s partnere. 

FINANSIERING
Projektet har et budget på tre millioner kroner, hvoraf 
Styrelsen for Forskning og Innovation har støttet med 
1.450.000 kroner.

VARIGHED
Januar 2016 – juni 2018

MERE INFORMATION 
Flemming Madsen, chefudvikler, Living Labs 
flemming.madsen@gate21.dk

KORT OM
LIVING LAB OM 
KLIMATILPASNING 
GRØN VÆKST

Dette forprojekt vil afdække, hvordan kommunale 
investeringer i klimatilpasning kan kobles med 
erhvervsudvikling ved at inddrage Living Lab-metoden. 
Forprojektet vil undersøge vækstpotentialer inden for 
udvalgte områder som eksempelvis teknologiudvikling, 
digitale løsninger, metoder til borgerinddragelse og kendt 
teknologi på nye måder. Det skal resultere i en beskrivelse 
af et konkret initiativ for et klimatilpasnings-Living Lab.

PARTNERE
Gate 21 er hovedansvarlig. I analysen involveres en række 
partnere som eksempelvis kommuner og vandselskaber, 
KLIKOVAND, Krüger, NCC, Rambøll, AI, DTU, Teknologisk 
Institut, CLEAN, State of Green og Vand i Byer.

FINANSIERING
Projektet er finansieret af Region Hovedstaden 
via ReVUS-midler med 350.000 kroner. Gate 21 
medfinansierer med 150.000 kroner. 

VARIGHED
Januar-juli 2016

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

KORT OM
CLEANTECH TIPP 

ENERGI & RESSOURCER

Projektet Cleantech Testbed for Innovative Public 
Procurement (Cleantech TIPP) samler 23 danske 
og svenske partnere under en fælles vision om at 
bruge offentlige indkøb til at skabe vækst og fremme 
innovation i cleantech. Målet er, at projektdeltagerne 
bliver skarpere til at stille korrekte krav før udbud, 
tilpasse eksisterende løsninger efter unikke behov og 
øge innovationen i Greater Copenhagen. Fokusområder 
er industriel symbiose, klimatilpasning og innovation 
i affaldssektoren. Projektet blev lanceret af Øresunds-
komiteens udvalg for miljø og grøn vækst i 2014.

PARTNERE
København, Malmö, Frederiksberg, Helsingborg, 
Høje Taastrup, Fredensborg, Allerød og Albertslund 
Kommuner. Teknologisk Institut, DHI, Processio, Hållbar 
Utveckling Skåne, Sustainable Business Hub, Höje å 
vattenråd (Lomma, Landskrona, Lund, Staffanstorp, 
Svedala), Sysav, Concito, Dansk SymbioseCenter, Lunds 
universitet (LU Open), Aalborg Universitet, NSR og DTU  
– Climate-KIC Nordic.

Gate 21 er projektleder, og Länsstyrelsen Skåne er den 
svenske koordinerende partner. 

FINANSIERING
Cleantech TIPP har et totalt budget på 4,1 millioner euro. 
Halvdelen af projektets budget finansieres gennem EU’s 
grænseregionale Interreg-program – Øresund-Kattegat-
Skagerrak (Interreg ØKS). Projektet modtager også 
ekstern medfinansiering fra BOFA og Öresundskraft.

VARIGHED
Marts 2016 – februar 2019

MERE INFORMATION
Martin Dam Wied, programleder, Energi & Ressourcer 
martin.dam.wied@gate21

Læs mere
Læs mere om projekterne på 
www.gate21.dk/projekter

NYE INITIATIVER  
I GATE 21
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Europas største udendørs laboratorium for intelligent 
belysning og Smart City-løsninger – DOLL Living Lab 
– udvider i 2016 området og mængden af løsninger. 
Det bliver muligt for kommuner og andre besøgende 
at opleve en række helt nye teknologier på Smart 
City-området.

”Vi har haft stor succes med at demonstrere 
intelligente LED-belysningsløsninger og 
kontrolsystemer fra forskellige virksomheder side om 
side, som gør det muligt at sammenligne på tværs. 
Det tankesæt overfører vi nu inden for andre Smart 
City-løsninger. Vi tester og demonstrerer altså ikke 
kun én smart parkeringsløsning, men flere. Ligesom 
vi vil teste og vise flere forskellige smarte løsninger 
inden for eksempelvis intelligent trafikstyring og 
sensorbaserede affaldssystemer,” fortæller Kim 
Brostrøm, teknologichef i DOLL Living Lab. 

SMART FORDEL VED DOLL LIVING LAB
Baggrunden for succesen i DOLL Living Lab er ikke 
tilfældig, vurderer Jacob Lundgaard, afdelingsleder 
for Living Labs i Gate 21:

”Smart City-teknologier er nye og komplekse, 
og da udviklingen går stærkt på området, har 
kommunerne ikke altid den nyeste viden. Derfor kan 
det være vanskeligt for dem at gå i gang med de nye 
muligheder. Men med modellen i DOLL Living Lab, 
hvor kommunerne kan se og sammenligne løsninger 

AF LENE ULSTED CARLSEN

Muligheden for at se og sammenligne komplekse, intelligente 
løsninger er en af DOLL Living Labs store styrker. Det 
videreføres nu i 2016, hvor der kommer 20-30 Smart City-
løsninger, samtidig med at det fysiske område øges med 
yderligere tre kilometer vej- og stistrækninger.

i praksis, hjælper DOLL kommunerne på vej til at 
træffe beslutninger om fremtidens løsninger på et 
oplyst grundlag. Løsninger, som kan skabe lokal vækst 
og arbejdspladser.”

I DOLL Living Lab går de nye Smart City-løsninger 
under navnet SUS – Smart Urban Services, som 
DOLL har fået støtte til af Green Labs DK under 
Energistyrelsen. 

SMART CITY FINDER P-PLADS PÅ GADEN
Et af de områder, der i løbet af foråret 2016 kan 
opleves i DOLL Living Lab, er smart parkering. Flere 
virksomheder er gået sammen om at demonstrere 
smarte parkeringsløsninger, hvor du som borger via 
en app kan finde den nærmeste parkeringsplads. 
Både danske S-Light og internationale Thorn Lighting 
er gået sammen med amerikanske Sensity, nordiske 
TDC og internationale Cisco om at demonstrere flere 
smarte parkeringsløsninger. 

”Samarbejdet mellem virksomhederne er et 
godt eksempel på, at det også skaber værdi 
for virksomheder at deltage i DOLL Living Lab. 
Det bliver en platform for at mødes med nye 
samarbejdspartnere,” siger Kim Brostrøm.

OGSÅ I LUFTEN, I SKRALDET, I …
Et kig op fra parkeringspladsen afslører forskellige 
sensorer i lysarmaturerne, der måler luftkvalitet 

SMART CITY

SMARTE LØSNINGER  
SIDE OM SIDE

>>

og trafik. DOLL Living Lab vil i 2016 blandt andet 
demonstrere måling af luftkvalitet, intelligent 
trafikstyring, smart opladning af elbiler, forskellige 
løsninger med information til borgere og 
sensorbaserede affaldssystemer, som fortæller, 
hvornår skraldespanden skal tømmes. 

Intentionen er, at der inden for hvert løsningsområde 
demonstreres tre til seks løsninger, så kommunerne 
kan sammenligne og afstemme løsningerne med 
behovet i netop deres by. ■

KORT OM
DOLL OG SUS

SMART CITY

DOLL består af tre laboratorier:

LIVING LAB i Hersted Industripark 
i Albertslund. Her bliver belysning, 
styringssystemer og Smart City-løsninger 
testet i fuld skala. 22 producenter viser 60 
belysningsløsninger på 12 kilometer veje 
og stier. Lyset kontrolleres af 11 control 
management systems. I Living Lab ligger 
DOLL Visitor Center, hvor det er muligt at 
sammenligne og demonstrere styresystemer 
og data. 

Samarbejdspartnere i DOLL LIVING LAB
Alfred Priess, Amplex, Cisco, Citelum, Delta, 
Delux Denmark, Dong Energy, EnergiMidt, 
ewo, Exlumi, Fagerhult, Focus Lighting, 
General Electric, Hella, HeSaLight, LITE, Louis 
Poulsen Lighting, Luminex, @newmedia2.0, 
OSRAM, Philips Danmark, PlasmaTech, 
Riegens, Schréder, Scotia, SEAS-NVE, Seneco, 
Sigfox, S-Light, Swarco Danmark, TDC, Thorn 
Lighting, Tvilight, X Light og Zumtobel Group 
(Thorn Lighting).

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.

FINANSIERING
DOLL og SUS har modtaget finansiering 
fra Green Labs DK under Energistyrelsen, 
Vækstforum Hovedstaden og Region Sjælland.

KONSORTIEPARTNERE
DTU Fotonik, Albertslund Kommune og Gate 21.

MERE INFORMATION
Kim Brostrøm, teknologichef, DOLL 
kb@lightinglab.dk
www.lightinglab.dk

OGSÅ MERE INTELLIGENT 
BELYSNING OG BREDDE
DOLL Living Lab udvider området fra 9 til 12 kilometer. Fra 
300 LED-gadelamper til 435. Og fra 50 forskellige LED-
belysningsløsninger til 60. Der er blevet plads til fem nye 
virksomheder, og fire af de virksomheder, der allerede er til stede, 
har fået helt nye vejstrækninger.

”Med udvidelsen får vi en større bredde i løsningerne – og også 
i de virksomheder, der er repræsenteret. Vi byder velkommen 
til GE, ewo, TDC, LITE og Schréder. Samtidig har Riegens, 
S-Light, Thorn Lighting og Philips ønsket og fået mere plads at 
demonstrere innovativ belysning og Smart City-løsninger på,” 
siger Kim Brostrøm, teknologichef i DOLL Living Lab.

Illustration indeholder data 
fra Geodatastyrelsen.
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Mulighederne for at spare på materialer i danske 
virksomheder er store. Det viser en undersøgelse 
fra Syddansk Universitet fra 2014. I danske 
produktionsvirksomheder går halvdelen af udgifterne 
til materialer som råvarer og halvfabrikata, hvorimod 
lønomkostninger udgør en fjerdedel og energiudgifter 
kun to procent. Undersøgelsen viser også, at det er 
muligt at spare gennemsnitligt seks procent årligt på 
materialer i alle de danske produktionsvirksomheder 
– i alt cirka 21 milliarder kroner. Det svarer til en ny 
Storebæltsbro. I en tid, hvor priserne på materialer 
stiger og generelt er svingende, er der derfor både 
kroner og øre at hente nu og her, men også en 
bedre konkurrenceevne på sigt ved at udnytte det 
potentiale. At effektivisere virksomhedernes brug 
af materialer og cirkulær økonomi handler altså om 
morgendagens forretning. 

Men det er ikke kun produktionsvirksomhederne, som 
kan få glæde af det store potentiale. Kommunerne 
kan bygge videre på mange års erfaring med at 
understøtte virksomhederne med energibesparelser 
til også at sparre med virksomhederne om 

at udnytte potentialet i cirkulær økonomi og 
materialebesparelser. Herved kan kommunerne 
realisere grønne ambitioner om klima- og 
affaldsmål og skabe et solidt og konkurrencedygtigt 
erhvervsmiljø. Det kan tiltrække nye virksomheder 
og dermed flere jobs til kommunen. Alt i alt en god 
mulighed for både kommuner og virksomheder til at 
skabe grøn omstilling og vækst.  

NYT PROJEKT VISER VEJEN
I det nye Gate 21-projekt Bæredygtig Bundlinje 
kommer vi til at arbejde med flere mulige metoder, 
når kommunerne skal understøtte virksomheder i 
at skabe grønne forretningsmodeller og cirkulær 
økonomi. Når vi i projektet taler om grønne 
forretningsmodeller og cirkulær økonomi, kan det 
eksempelvis handle om: 1) industriel symbiose, 
2) energi- og materialebesparelser, 3) cirkulær 
produktudvikling eller -design. 

1. Industriel symbiose gav fjernvarmegevinst
Industriel symbiose er et samarbejde, hvor en 
virksomheds restprodukter eller affald genanvendes 

GRØN VÆKST

Der er en stigende nysgerrighed blandt danske virksomheder for 
cirkulær økonomi og for at effektivisere brugen af materialer. 
Og med god grund. Der er nemlig store besparelser at hente. 
For kommunerne er virksomhedernes interesse for cirkulær 
økonomi en mulighed for at realisere grønne ambitioner for 
affald og klima. Når kommunerne støtter virksomhederne i at 
skabe grønne besparelser, opnår alle stor gevinst.

AF LINE BECH, PROJEKTLEDER, BÆREDYGTIG BUNDLINJE

PROJEKT
IND

LÆG
KOM I GANG MED 
CIRKULÆR ØKONOMI 
MED EN HÅND FRA 
KOMMUNEN

>>

>>
DERFOR ER VI MED I UDVIDELSEN 
AF DOLL LIVING LAB

GE 
GE arbejder for at tilføre industrien 
merværdi ved software-orienterede 
maskiner og løsninger, der er intelligente 
og forbundet i netværk.
Martin Gertz Andersen, 
Sales Director, Smart Cities

HVAD HAR MOTIVERET GE TIL AT BLIVE 
EN DEL AF DOLL LIVING LAB?
“Byer i hele verden står over for en helt 
ny form for intelligens; en intelligens, der 
vil ændre den måde, vi lever, arbejder og 
interagerer på. Det gøres muligt gennem 
LED-belysning og det industrielle Internet 
of Things. Men vi må også erkende, at 
der stadig eksisterer barrierer, da det 
er komplekst at oversætte ideer om 
intelligente miljøer til virkelighed. DOLL 
giver GE muligheden for at lave virkelige 
demonstrationer af vores nye intelligente 
produkter. Det understøtter vores 
forretningsstrategi om at indgå i flere 
partnerskaber, der udnytter det store 
potentiale for dataindsamling via LED-
gadelys.”

HVILKEN VÆRDI KAN  
DOLL LIVING LAB TILFØRE GE?
“For os repræsenterer DOLL det optimale 
sted for at afprøve og fremvise vores 
løsninger i et real-life-scenarie, før vi 
demonstrerer løsningernes værdi for 
kunder i det offentlige rum.

DOLL er anerkendt af alle førende 
aktører inden for belysningsbranchen, 
så naturligvis ønsker vi at være en 
del af det initiativ. Danmark har 
længe været førende på områder som 
energieffektivitet og klimatilpasning. 
Den spændende innovation, som sker i 
Danmark, er GE ivrige efter at bidrage 
til. Derfor etablerede vi et dansk kontor i 
nærheden af DOLL i oktober 2015. Herfra 
håber vi at bidrage til den rivende Smart 
City-innovation, der finder sted i Norden.”

TDC NETDESIGN
TDC leverer kommunikationsløsninger 
og betalings-TV i Danmark og Norden. 
TDC er børsnoteret og har omkring 
6.300 ansatte. TDC NetDesign er 
en tværgående afdeling, som laver 
netværksløsninger og kombinerer TDC’s 
forretningsområder til sammenhængende 
løsninger.
Kristian Krautwald, 
salgsdirektør, TDC NetDesign

HVAD HAR MOTIVERET TDC TIL AT BLIVE 
EN DEL AF DOLL LIVING LAB?
”TDC identificerede for to år siden, at vi 
ville arbejde med Internet of Things (IoT), 
hvilket vi gør i TDC NetDesign. Vi får 
flere og flere opgaver for kommunerne 
på området, og vi synes, DOLL Living 
Lab er en perfekt legeplads for udvikling 
og samarbejde på området. TDC 
vil gerne arbejde med fire områder: 
Smart Lighting, Smart Parking, Smart 
Renovation – og Location Based Services 
(ruteplanlægning m.m.).”

HVILKEN VÆRDI KAN  
DOLL LIVING LAB TILFØRE TDC?
”Reelt set kan vi ikke lave de smarte 
løsninger uden at arbejde sammen 
med andre. Når vi skal finde de 
rigtige løsninger for kunderne, er det 
vigtigt at slå kompetencer om lys, 
renovation og trafik sammen med vores 
netværkskompetencer. TDC skal arbejde 
sammen med så mange som overhovedet 
muligt – og her ser vi DOLL Living Lab 
som en platform, hvor vi kan indgå i 
innovative udviklingsprojekter. 

I DOLL Living Lab kan vi teste teknologier 
af i en innovativ proces – Living Lab er 
den teknologiske legeplads, og i Gate 21 
kan vi finde de partnere, vi gerne vil lege 
med i nye projekter. Og så er der masser 
af potentiale for, at DOLL Living Lab 
bliver et udstillingsvindue for mange af 
de løsninger, TDC vil arbejde med inden 
for Internet of Things. Vores løsninger kan 
være vanskelige at forklare og skal vises i 
den virkelige verden. Det kan DOLL Living 
Lab bidrage med.”

EWO
Ewo designer og producerer LED-
belysningssystemer til bymiljøer – 
herunder udendørsbelysning, byrums-
inventar og arkitektonisk belysning. 
Ewo er en familieejet virksomhed med 
hovedkvarter i Sydtyrol, Italien, og 
kontorer i Østrig, Tyskland og Danmark. 
Ewo har 70 ansatte.
Nikolaj Olsen, 
product & project manager

HVAD HAR MOTIVERET EWO TIL AT 
BLIVE EN DEL AF DOLL LIVING LAB?
”Ewo er relativt nye på det 
skandinaviske marked. Motivationen 
for at være med i DOLL Living Lab 
ligger i ønsket om en øget synlighed 
for ewo’s produkter i Norden og i at 
få en øget tilgang til det kommunale 
marked. Med det og vores egne tiltag 
ønsker vi en bedre branding af ewo 
regionalt. Samtidig synes vi også, det 
er interessant, at vi kan måle os med 
konkurrenterne i 1:1.” 

HVILKEN VÆRDI KAN  
DOLL LIVING LAB TILFØRE EWO?
”Ud over synlighed og branding vil DOLL 
Living Lab fungere som et showroom 
og testcenter for vores løsning. Vi kan 
tage kunder med – og også selv evaluere 
vores belysningsløsninger. Vi forestiller 
os ikke, at vi har den samme model 
stående på lang sigt – vi vil afprøve 
andre armaturer – også gerne på nye 
vejstrækninger med andre forhold. Det 
gode ved at teste i 1:1 skala er, at det 
er nemt at analysere på det og ændre 
design eller optik. Og det danner et godt 
grundlag for at vurdere de løsninger, 
vi kan tilbyde kunderne – sammen 
med dem i et miljø, der er indrettet til 
formålet.  

Vi vil også gerne bruge DOLL Living Lab 
som en platform til at samarbejde med 
Smart City-producenter ved at integrere 
deres løsninger i vores armaturer.” 
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PROJEKT
INDLÆG

som ressource hos en anden virksomhed. I Symbiose 
Frederikssund, som Frederikssund Erhverv står i 
spidsen for, samarbejder kommunen med lokale 
virksomheder. Med afsæt i virksomhedernes 
indberetninger om energi og affald til kommunen,  
bliver virksomheder matchet ud fra, hvilket affald 
de producerer, og hvilke råmaterialer de ønsker. 
Frederikssund Erhverv har sat virksomhederne 
sammen, og herfra styrer de selv kontakten, og 
hvor meget de ønsker at dele med hinanden. 
Et godt eksempel på industriel symbiose er et 
samarbejde mellem Haldor Topsøe og E.ON A/S, hvor 
overskudsvarmen fra produktionen i Haldor Topsøe 
leverer cirka halvdelen af fjernvarmen i Frederikssund.

Den industrielle symbiosemodel i Frederikssund har 
fået virksomhederne til at vise mere tillid til hinanden. 
Samtidig har den åbnet deres øjne for grønnere 

CIRKULÆR ØKONOMI OG 
RESSOURCE-EFFEKTIVISERING  
– HVAD HANDLER DET OM?
Grundtanken i cirkulær økonomi er at undgå affald. 
Det kan eksempelvis ske ved at genanvende materialer 
eller designe produkter med længere levetid, som kan 
genbruges og repareres. På den måde kan produkterne 
indgå i det økonomiske kredsløb igen og igen. 

Modsætningen hertil er lineær økonomi, hvor der 
udvindes ressourcer, produceres og forbruges produkter, 
der ender som affald. I cirkulær økonomi vil de produkter, 
der ellers ender som affald, indgå i produktionen igen 
og dermed undgå at forlade kredsløbet. Det er der 
god økonomi i, men det kræver et nyt mindset, nye 
samarbejdsformer og nye metoder.

Ellen MacArthur Fondens seneste rapport viser, at en 
omstilling til en cirkulær dansk økonomi frem mod 2035 
vil kunne: 

■ øge BNP med op til 45 milliarder kroner ekstra, 
svarende til en stigning på 1,4 procent

■ øge eksporten med 3-6 procent 
■ skabe op til 13.000 ekstra jobs
■ reducere det danske CO2-fodaftryk med 3-7 procent 
■ reducere ressourceforbruget med op til 50 procent.

Kilde: ”Potential for Denmark as a Circular Economy”, 
Ellen MacArthur Foundation, McKinsey, 2015

måder at drive virksomhed på, da virksomhederne 
tidligere var udfordret af mangel på overskud til grøn 
innovation eller mangel på viden om, hvad de kunne 
gøre. For Frederikssund Kommune har det betydet, 
at en masse grønne ambitioner er tættere på at 
blive indfriet, og at erhvervsmiljøet er blevet styrket. 
Symbiosen skal samtidig være økonomisk selvkørende 
efter to år og dermed ikke længere en udgift for 
kommunen.  

2. Et kig på materialer gav 57 procent mindre affald
Energi- og materialebesparelser handler om at 
udnytte råmaterialer bedre og realisere besparelser 
på energiregningen eller det direkte indkøb af råvarer 
og halvfabrikata. Det har personalerestauranten 
Studie 10 arbejdet med i samarbejde med 
Københavns Kommune og Aalborg Universitet 
gennem projektet Carbon 20, hvor 119 virksomheder 
i gennemsnit sparede 21,5 procent på CO2. Bag 
projektet stod Green Cities og Gate 21. 

Efter at have kontaktet Carbon 20 blev Studie 10 
matchet med Københavns Kommune, som skabte 
kontakt mellem en klimakonsulent og Studie 10. 
Sammen lavede de en handlingsplan for Studie 
10’s madproduktion, som blandt andet gik ud på 
at udnytte madrester bedre. Det endte med en 
affaldsreduktion på 57 procent, som Københavns 
Kommune beregnede. Besparelserne har gavnet 
Studie 10’s konkurrenceevne, og Københavns 
Kommune har taget endnu et skridt mod ambitionen 
om at sænke CO2-udledningen i kommunen. 

Et andet godt eksempel er virksomheden Celsa 
Steel Service i Ølstykke, som på to år har reduceret 
mængden af stålskrot med 11 procent. Det har 
betydet besparelser på 300.000 kroner årligt.  

3. Cirkulær produktudvikling giver innovationskraft
Cirkulær produktudvikling og -design er at udvikle 
produkter, som skaber mindre affald på mange 
forskellige måder. Det kan eksempelvis være at 
forlænge levetiden, gøre dem lette at reparere eller 
udfase farlige stoffer, så produkterne nemmere kan 
genbruges. 

Det arbejder Region Midtjylland med i samarbejde 
med ni virksomheder gennem projektet Rethink 
Business – Design for Disassembly. Det bygger 
videre på Rethink Business – generation 1, hvor 
40 virksomheder arbejdede med cirkulære 
forretningsmodeller. Region Midtjylland oplever, at 
der både er fremtidssikring og forretningspotentiale 
ved at hjælpe de midtjyske virksomheder med at 
indføre principperne bag cirkulær økonomi. Og når 
virksomhederne har fanget ideen med cirkulær 
økonomi, giver det dem en fornyet innovationskraft. 
For Region Midtjylland passer det som fod i hose med 
deres innovationsstrategi om at gøre samfunds-
mæssige udfordringer til morgendagens forretning. 

>>

HØST FRUGTEN AF POTENTIALET  
I CIRKULÆR ØKONOMI
Som eksemplerne viser, er det både muligt og 
gavnligt for virksomheder og kommuner at 
samarbejde om cirkulær økonomi. Derfor har vi i 
projektet Bæredygtig Bundlinje sat os for at udvikle 
grønne forretningsmodeller hos 100 virksomheder 
i samarbejde med kommuner, universiteter og 
rådgivere. Det er et ambitiøst projekt, men vi 
er overbeviste om, at vi også kan skabe lokal og 
bæredygtig erhvervsudvikling og opfylde miljømål 
gennem dette stærke samarbejdsprojekt. Partnerne i 
projektet er AAU CPH, DTU, Københavns, Fredensborg 
og Allerød Kommuner samt Frederikssund Erhverv.

Min opfordring til dig, der arbejder med 
erhvervsudvikling, klima og affald i en kommune eller 
virksomhed, er derfor: Høst frugten af potentialet i 
cirkulær økonomi – det betaler sig for både kommune, 
virksomhed og klima. 

TAG KONTAKT TIL OS I BÆREDYGTIG BUNDLINJE, 
SÅ VI KAN HJÆLPE DIG MED AT KOMME I GANG. ■

KORT OM
BÆREDYGTIG BUNDLINJE
GRØN VÆKST

Projektet skal udvikle grønne forretningsmodeller i 100 
små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden. 
Virksomhederne får tilbudt strukturerede forløb, der 
indeholder behovsafdækning, afklaring af mulige 
forretningsmodeller, konsulentbistand og processtøtte.

PARTNERE
Københavns Kommune, Fredensborg Kommune, Allerød 
Kommune, Frederikssund Erhverv, Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU), Aalborg Universitet (AAU’s campus i 
København) og Gate 21. Herudover samarbejdes der med 
Dansk SymbioseCenter, Håndværksrådet, Dansk Erhverv, 
Væksthus Hovedstadsregionen, Gribskov og Furesø 
Kommune.

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

VARIGHED 
Oktober 2015 – september 2018

MERE INFORMATION 
Line Bech, projektleder, Bæredygtig Bundlinje 
line.bech@gate21.dk
5365 7003
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När allt fler av världens storstäder och regioner 
börjar positionera sig som ledande inom den 
gröna tillväxtindustrin, blir det också allt viktigare 
för aspirerande konkurrenter att skapa en stark 
kommunikation som en del av strategin för att uppnå 
en ledande position. Köpenhamn har sedan flera 
år legat i topp på listorna över gröna städer, men 
den nya och mycket specifika satsningen på att bli 
ledande inom smart belysningsteknologi kräver också 
ett unikt varumärke att bygga upp den strategiska 
kommunikationen kring. 

”Kommunikationen byggs på ett redan starkt 
fundament. Vårt hörn av Europa har sedan länge 
gjort sig känt för nyskapande design, visionär urban 
planering och högteknologisk kompetens, och detta 
erkännande ska nu projektets stora partnerskap 
på den danska och svenska sidan om sundet bygga 
vidare på för att skapa växt inom belysningssektorn. 
För även om det redan finns en erkänd kompetens i 
regionen inom den nya belysningsteknologin, så finns 
det i dag inget systematiserat samarbete mellan alla 
aktörerna, eller över landsgränserna,” säger Catja 
Thystrup, Innovation Manager för Lighting Metropolis.

Tre huvudfaktorer har gjort projektet möjligt: en 
revolution inom ljusteknologin, en stor finansiell 
uppbackning från EU och alla partners – samt inte 
minst en delad insikt om nödvändigheten av att 
arbeta tvärkulturellt och tvärnationellt för att kunna 
konkurrera med andra regioner.

”Lighting Metropolis är namnet på ett helt nytt och 
unikt ekosystem i regionen, som både ska kunna 
demonstrera hur våra städer kan bli bättre och 
smartare att leva i men även skapa innovativa 

AV PETER LILJENBERG

Gate 21s största växtprojekt till dato, Lighting Metropolis,  
är också ett av Europas största branding projekt, med målet 
att etablera en världsmetropol för innovativ och smart 
belysningsteknologi.

lösningar till internationella intressenter,” säger Niels 
Carsten Bluhme, direktör i Albertslund kommun och 
styrelseordföranden i Lighting Metropolis.

MER ÄN ETT PROJEKTNAMN
Ambitionsnivån är hög bland alla 24 partners och 
målet under projektets första fas är att skapa ett 
antal så kallade levande laboratorium över hela 
regionen som kan uppvisa konkreta, nytänkande 
lösningar som alla kan besöka. För Gate 21, som 
specialiserat sig på att driva projekt mellan 
kommuner, forskningsinstitutioner och företag, blir 
därför just kommunikationen ett av de viktigaste 
redskapen i arbetet.

”I många projekt ges ett arbetsnamn som inte 
är tänkt att nå ut till en bredare publik, men med 
Lighting Metropolis blir själva projektnamnet också 
ett varumärke i sin egen rätt, specifikt skapat för att 
kunna inspirera och engagera,” säger Johan Moritz, 
Ljusdesigner i Malmö Stad.

STARKA ETABLERADE BRANDS SKA BYGGA DET NYA
I partnerskapet ingår redan många etablerade och 
starka brands, från de lokala till de mer regionala och 
internationella, och tanken är att Lighting Metropolis 
initialt ska kunna utnyttja deras positiva association 
för att växa och därefter kunna återgälda med en 
attraktiv varumärkesvitalitet inom belysningssektorn 
för att kunna skapa växt i hela regionen. 

Historiskt sett har regionen haft utmaningar med 
att etablera ett gränsöverskridande varumärke, och 
förhoppningen är nu att Lighting Metropolis blir 
namnet som enar regionalt och skapar internationell 
uppmärksamhet för våra gemensamma aktiviteter.     

SMART CITY

GREATER COPENHAGEN 
SKA BRANDAS MED LJUS

EN FRAMGÅNGSRIK MODELL FÖR INNOVATION
Med projektet vidareutvecklar Gate 21 den 
framgångsrika strategin från DOLL Living Lab, som 
redan skapat stor uppmärksamhet för regionens 
belysningskompetenser, genom att skapa nya 
innovativa samarbetslösningar och därmed även nya 
möjligheter till ny växt, genom Living Labs. 

”Med Lighting Metropolis vill vi skapa ett brand som 
blir synonymt med världens största living Lab och 
showroom för smart urban belysning, integrerat i 
städer och byggningar och arbetet börjar med att 
para ihop de rätta partners för att kunna uppnå 
största möjliga innovationshöjd, och involvera 
invånarna i utvecklandet av nya lösningar,” säger Sif 
Enevold, chefsprojektledare för Lighting Metropolis.

KOMMUNIKATION MED EN EXTRA DIMENSION 
Ett samarbetsprojekt mellan offentliga institutioner, 
universitet och privata verksamheter är av sin natur 
starkt kommunikationsdrivet på grund av de många 
partners involverade, men ofta får kommunikationen 
mer av en intern roll i projekten, för att säkra riktning, 
gemensamma mål och hållning mot media. I Lighting 
Metropolis blir allmänheten också en viktig aktör 
och vi talar därmed egentligen om et fjärde ben, där 
kommunikationen blir mer tydligt utåtriktad.

”Vår modell bygger på att ge våra partners mer 
tillbaka genom våra projekt än vad de investerar, och 
med Lighting Metropolis hoppas vi på att kunna visa 
potentiella partners att själva kommunikationen och 
brandingen kan generera ytterligare mervärde åt 
dem, och därmed bättre förutsättningar för växt,” 
säger Poul Erik Lauridsen, VD för Gate 21. ■

KORT OM
LIGHTING METROPOLIS
SMART CITY

Projektets mål är att etablera Greater Copenhagen (Region 
Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne) som världens 
ledande Living Lab för Human Centric och Smart Urban Lighting.

Placeringen av demonstrationsprojekter ute i kommunerna 
bidrar till att utveckla och presentera nya lösningar lokalt, inom 
intelligent belysning och Smart City. Därmed får kommunerna 
även en bättre överblick över lösningar på marknaden, samtidigt 
som verksamheterna får möjlighet för att vidareutveckla 
lösningar till framtidens marknad.

STÖDPARTNERS (24)  
Albertslund Kommune, Region Hovedstaden, Region Skåne, 
Københavns Kommune, Malmö stad, Roskilde Kommune, 
Helsingborg stad, Lunds Kommun, Fredrikssund Kommune, 
Kalundborg Kommune, Copenhagen Capacity, Invest in Skåne, 
Philips, TDC, Zumtobel Group, DTU, Lunds Universitet, Aalborg 
Universitet, Kraftringen, Cisco (ass.), DONG Energy, Citelum, 
HeSaLight och Gate 21.

FINANSIERING
EUR 7.3 miljoner totalt, finansierat av EU-programmet Interreg 
Öresund-Kattegatt-Skagerak, Region Hovedstaden, Region Skåne 
plus samtliga partners.

PROJEKTETS TIDSRAM
Oktober 2015 till September 2018

MER INFORMATION
Sif Enevold, chefsprojektledare för Lighting Metropolis 
sif.enevold@albertslund.dk

Foto: Shutterstock
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TO NYE PUBLIKATIONER TIL DIALOG
E-SAVE har udarbejdet to publikationer, som kan hjælpe 
byggesagsbehandleren i dialogen med bygningsejere:

1. VEJLEDNING – TIL BYGGESAGER MED ENERGITILTAG  
I BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
Henvender sig til kommunale medarbejdere, der arbejder 
med byggesagsbehandling, byfornyelse eller udarbejdelse og 
fornyelse af lokalplaner, herunder bevarende lokalplaner.

2. GUIDE – BEVAR, RENOVÉR OG SPAR ENERGI
Henvender sig til bygherren og rådgiveren og giver gode råd 
om renovering af en bevaringsværdig ejendom med fokus på 
energitiltag og dialog med kommunen. 

Download begge publikationer på www.gate21.dk

kommunens lokalplaner og politikker i dialogen, så 
borgeren forstår kommunens visioner for byen. 

FRA BYGGESAG TIL KOMMUNALE KLIMAMÅL
At sikre energitiltag i den enkelte byggesag kan være 
en byggesten i at nå kommunens overordnede målsæt-
ninger på energi- og klimaområdet. Og netop derfor 
er dialogen mellem kommune og bygningsejer vigtig.
 
”Kommunens overordnede intentioner og 
retningslinjer bliver konkrete i hver enkelt byggesag. 
Sagsbehandleren kan tage dialogen med borgeren 
om, hvad vi er optaget af i Gladsaxe Kommune – som 
eksempelvis vores arkitekturpolitik,” siger Maj Green 
og fortsætter:

”På den måde bliver byggesagsbehandleren et vigtigt 
kontaktpunkt, hvor borgeren, lovgivning og strategi 
mødes i konkrete løsninger – og skaber balance til 
kommunens mål og dagsordener på områder som 
bevaring, fremtidssikring og fokus på CO2-reduktion 
og klimatilpasning.” 

Ifølge projektet E-SAVE er udgangspunktet for 
dialogen den enkelte bygnings bevaringsværdier. 
Bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier 
giver sammen med kommunens visioner og planer et 
afsæt for sagsbehandleren til at formidle til ejeren, 

Utætte vinduer, uisolerede vægge og utidssvarende 
installationer. Det er virkeligheden i mange af de 
mere end 350.000 bevaringsværdige bygninger, som 
Kulturstyrelsen skønner, der er i Danmark. I praksis 
er de bygninger undtaget mange af de energikrav, 
loven foreskriver, når der skal renoveres. Men hvordan 
sikrer vi, at de bevaringsværdige bygninger – når de 
renoveres – også bidrager til kommunernes mål på 
energi- og klimaområdet? 

Det har projektet E-SAVE et bud på med to nye 
publikationer, som sætter fokus på dialogen 
mellem byggesagsbehandleren og bygningsejeren. 
Når en bevaringsværdig ejendom skal renoveres, 
kommer ejeren ikke uden om en byggeansøgning 
til kommunen. Og her kan kontakten mellem ejer 
og kommune give anledning til en positiv dialog 
om, at renoveringsprojektet også kan indeholde 
energiforbedringer. 

”Jeg synes, kernen i at fremtidssikre en bevarings-
værdig ejendom er en god dialog, der blandt andet 
handler om, hvor langt man kan nå på energisiden 
inden for de bevaringsværdier, der er på ejendommen,” 
siger Maj Green, vicedirektør i By- og Miljøforvalt-
ningen i Gladsaxe Kommune og formand for Dansk 
Byplanlaboratorium. Hun understreger samtidig, at 
det ud over energitiltag også er vigtigt at inddrage 

BYG & BY

AF LENE ULSTED CARLSEN

DIALOG SKAL SIKRE 
LAVERE ENERGIFORBRUG 
I SKØNNE, ÆLDRE 
EJENDOMME
Byggesagsbehandlere spiller en central rolle i at sikre, at bygninger med 
bevaringsværdier også bidrager til at nå kommunernes energi- og klimamål. 
Gate 21-projektet E-SAVE peger på, at dialogen mellem bygningsejere 
og sagsbehandlere er væsentlig for at sikre, at de mange ældre danske 
ejendomme bliver renoveret med energi- og CO2-besparelser for øje.

hvad der er vigtigt at bevare og hvorfor – og hvor 
energiforbedringer kan tænkes ind. 

UDEN BENYTTELSE INGEN BESKYTTELSE
Det er kommunerne, der har ansvaret for omkring 
350.000 bevaringsværdige bygninger, mens 
Kulturstyrelsen er ansvarlig for de cirka 9.000 
fredede bygninger i Danmark. Også Kulturstyrelsen 
er interesseret i, at de fredede bygninger udvikles 
og energiforbedres – men uden at det går ud over 
bygningernes bærende fredningsværdier. Det sker 
efter mantraet ’uden benyttelse ingen beskyttelse’:

”Vi er ikke interesseret i, at fredede bygninger bliver 
museer – vi skal sikre, at der er rum for udvikling – som 
også gerne bidrager til energibesparelser, og som respek-
terer bygningernes bærende fredningsværdier. Kultur-
styrelsen har eksempelvis været involveret i et pilot-
projekt på rådhuset i Rudersdal Kommune, som er tegnet 
af Arne Jacobsen. Projektet tog udgangspunkt i en 
grundig analyse af både fredningsværdier og tekniske 
installationer, og målet har været at lave den bedst 
mulige energirenovering, så bevaringsværdierne er 
beholdt,” forklarer Arne Høi, kontorchef i Kulturstyrelsen.

FRA VURDERING TIL DIALOG
Selvom lovgivningen for fredede og de bevarings-

KORT OM
E-SAVE
BYG & BY

Projektet E-SAVE har fokus på at lette sagsbehandlingen hos 
kommunerne, når en privat eller almen bygherre ønsker at 
energirenovere en bevaringsværdig boligejendom. Målet er, at 
sagsbehandlingen skal bidrage til at motivere bygherrer til at 
gennemføre en større grad af energibevidste renoveringer med 
respekt for bevaringsværdier.

PARTNERE 
Frederiksberg, Gladsaxe og Københavns Kommuner, 
Bygherreforeningen, Kunstakademiets Arkitektskole og Kuben 
Management. Gate 21 og Bygherreforeningen varetager 
projektledelsen.

FINANSIERING
Budgettet har været 1,98 millioner kroner, hvoraf 1,11 millioner 
kroner er finansieret af Grundejernes Investeringsfond.

VARIGHED
Juni 2014 – oktober 2015

MERE INFORMATION
Julie Holt, projektleder 
julie.holt@gate21.dk

værdige bygninger er forskellig, så kan bygningernes 
bevaringsværdier vurderes efter samme principper. 
Projektet E-SAVE har fokuseret på SAVE-metoden 
som redskab til at vurdere og kortlægge arkitek-
toniske og kulturhistoriske værdier i bymiljøer og 
i bygninger. Og netop den vurdering er essentiel i 
sagsbehandlerens dialog med bygningsejeren, mener 
Arne Høi:

”SAVE-metoden – og andre lignende metoder – er en 
systematisk tilgang, som kan hjælpe kommunen til at 
have et helhedssyn på en bygnings bevaringsværdier 
og dets miljø. Samtidig giver det en objektivitet, og 
sagsbehandleren får seriøse argumenter at læne 
sig op ad i dialogen med bygningsejeren. Det er 
et anerkendt og levende værktøj, men det er også 
omkostningstungt for kommunerne at vurdere byens 
bygninger og miljøer. Det kræver prioritering.”

E-SAVE har belyst SAVE-metoden som et vigtigt 
dialogværktøj, hvorudfra sagsbehandleren og 
bygningsejeren sammen kan fastlægge rammerne 
for renoveringen og drøfte mulighederne. På den 
måde kan kommunen sikre en effektiv og åben 
sagsbehandling, samtidig med at kommunens 
visioner for byens udvikling, herunder energi- og 
klimamål, kan søges imødekommet. ■ 

Foto: Frederiksberg 
Kommune
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AF MARIE SISSE BROWN

REGIONALE AMBITIONER 
OG SAMARBEJDE SKAL 
SIKRE DEN GRØNNE 
FØRERPOSITION
Den grønne omstilling er central i Region Hovedstadens nye 
vækst- og udviklingsstrategi. Gate 21 og partnere glæder sig 
over ambitionen og de regionale rammer for samarbejde om 
nye grønne projekter.

Region Hovedstaden har lagt en ny regional vækst- og 
udviklingsstrategi – ReVUS – som skal sætte turbo på 
Danmarks vækstmotor og bringe den på niveau med 
de mest succesfulde metropoler i Europa. Regionen 
fokuserer med strategien på en række temaer – 
herunder grøn vækst og smart vækst, der flugter med 
ambitionerne i Gate 21 og partnerkredsen. 

”Med den globale klimaaftale kommer der nu 
ekstra skub på efterspørgslen på grønne løsninger 
fra alle hjørner af kloden. Det er helt centralt, at vi 
beholder vores globale styrkeposition som en grøn 
foregangsregion. Og der er vigtige greb for alle 
grønne aktører i Greater Copenhagen i den regionale 
strategi,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21.  

INVITATION TIL SAMARBEJDE
Med den regionale vækst- og udviklingsstrategi 
har kommuner, erhvervsliv, organisationer og 
vidensinstitutioner sammen sat kursen for 
hovedstadsregionen.

”Hvis den grønne omstilling skal lykkes, er det 
nødvendigt, at de mange relevante interessenter i 
det samlede metropolområde går sammen om at 
realisere målsætningerne,” forklarer direktør for 
regional udvikling i Region Hovedstaden Claus Bjørn 
Billehøj og fortsætter: 

”Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er en 
invitation til erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, 
forsknings- og uddannelsesinstitutioner, staten, 
de regionale vækstfora og kommunerne om at gå 
sammen om effektive indsatser inden for sundhed, 
forskning, klima, miljø, energi, infrastruktur og 
turisme. Indsatser, der kan sikre vækst og skabe 
arbejdspladser.” 

SAMME VISIONER FOR REGIONEN
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi blev 
vedtaget i regionsrådet i november 2015. Den 
indeholder en vision om, at hovedstadsregionen er 
den grønne og innovative metropol med høj vækst og 
livskvalitet. Hovedstadsregionen er en del af Greater 
Copenhagen – et samarbejde mellem kommuner og 
regioner i Skåne og på Sjælland, som har til formål at 
skabe vækst. Sammen med centrale samarbejdsparter 
foretager Region Hovedstaden investeringer inden 
for trafik og uddannelse samt strategiens fire 
væksttemaer: grøn, sund, smart og kreativ vækst. 

”For Gate 21 er det stærkt, at der er så stor 
sammenhæng mellem vores egen vision og strategi 
og Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi. 
Når målet er at fastholde Greater Copenhagen som 
en førende region for grøn omstilling og vækst, er 
det vigtigt, at region, kommuner, virksomheder og 

forskningsinstitutioner trækker i samme 
retning. ReVUS skaber retning og en 
stærk ramme omkring grøn omstilling og 
erhvervsfremme i regionen,” siger Poul Erik 
Lauridsen og fremhæver de initiativer – eller 
fyrtårnsprojekter – som Gate 21 sammen 
med partnerkredsen skal bidrage til, nemlig 
grøn mobilitet, klimatilpasning og Smart 
City-løsninger. 

ET VÆRKTØJ FOR KOMMUNERNES 
SAMARBEJDE
Opbakningen er også mærkbar på 
kommunalt niveau. I Fredensborg lægger 
borgmester Thomas Lykke Pedersen vægt på 
både samarbejdet og fokuseringen på vækst, 
når han vurderer den nye strategi.

”Strategien vil understøtte det arbejde, 
vi allerede er i gang med i Fredensborg 
Kommune. Jeg ser den som et virkelig 
godt værktøj, vi kan bruge i arbejdet 
med at udvikle kommunen. De meget 
ambitiøse målsætninger vil fremover være 
retningsgivende for vort udviklingsarbejde,” 
siger Thomas Lykke Pedersen og slutter: 

”Vi er overbevist om, at et tættere og mere 
omfattende samarbejde om at udvikle 
infrastrukturen i hele regionen, inklusive den 
svenske del af Greater Copenhagen, vil gøre 
regionen stærkere og bane vej for, at vi kan 
tiltrække flere udenlandske virksomheder. Det 
er en vækstdagsorden, ReVUS lægger op til at 
realisere, og det er der også behov for.” ■ 

REGIONALE FYRTÅRNSPROJEKTER
Regionens handlingsplan 2015 til 2016 tager fat på de udfordringer, 
der er oplagte at finde fælles løsninger på: klima, trængsel, mobil- og 
bredbåndsdækning, turisme, kompetent arbejdskraft og sundhed. 
Handlingsplanen rummer ti fyrtårnsprojekter, som kommuner, 
virksomheder, organisationer og vidensinstitutioner går sammen om 
at investere i. Gate 21 skal med partnerkredsen bidrage til følgende fire 
fyrtårnsprojekter:  

■ Grøn mobilitetsplanlægning
■ Klimatilpasning
■ Copenhagen wi-fi og tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning
■ Udvikling af fælles datahub.

REGIONAL VÆKST OG 
UDVIKLINGSSTRATEGI 
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 
(ReVUS) er en lovbunden opgave og er 
vedtaget af regionsrådet med inddragelse 
af Vækstforum Hovedstaden. Strategien 
redegør for den fremtidige udvikling i 
hovedstadsregionen og indeholder derfor 
både vækstrettede og udviklingsrettede 
dele. Strategien bygger på dialog med 
politikere, kommuner, virksomheder, 
organisationer, vidensinstitutioner og 
borgere. 

Strategien kan findes på  
Region Hovedstadens hjemmeside: 
https://www.regionh.dk/revus

Foto: Søren Osgood
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Trafikstøj kan måske mindskes af kasserede 
vindmøllevinger. Det testes nu i Vallensbæk. 
Foto: Kasper Lavlund Bornø Jensen, Gate 21

Kasserede vindmøllevinger får nyt liv 
som støjskærme. Foto: Miljøskærm

Mange mennesker er påvirket af trafikstøj, og 
sundhedsomkostningerne er enorme. En række 
kommuner i Køge Bugt-området er gået sammen i 
det fælles projekt LAUST, der arbejder for at etablere 
et Living Lab, som skal vise nye veje til, hvordan 
kommuner kan sænke trafikstøjen og udfordre 
de forskellige løsninger, som findes på markedet. 
Og nu bliver projektets første demonstration sat 
op i Vallensbæk Kommune: støjskærme af brugte 
vindmøllevinger. 

”Vi er utrolig glade for, at de første skridt i det nye 
Living Lab LAUST nu bliver taget her i Vallensbæk. 
Det betyder, at vi viser en konkret løsning frem, 
som har perspektiver for de berørte borgere, 
og som kan vise sig at blive en industriel og 
eksportmæssig succes på sigt. Vi har fortsat blikket 
rettet mod kommunens konkrete støjudfordringer 
og andre spændende løsninger, som vi håber at 
kunne vise i årene fremover,” siger Søren Mayntz, 
udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget i 
Vallensbæk Kommune.

STÆRKT SAMARBEJDE BAG NY STØJSKÆRM
Opsætningen af støjskærmene sker i et tæt 
samarbejde mellem Vallensbæk Kommune, NCC 
og virksomheden Miljøskærm. Bag Miljøskærm 

står Jakob W. Nielsen, som siden 2011 har arbejdet 
på at finde den optimale metode til at omdanne 
vindmøllevinger til støjskærme. Kasserede 
vindmøllevinger ender i dag i deponi. Men med dette 
produkt åbner der sig et nyt forretningsområde 
i forlængelse af det danske vindmølleeventyr. 
Miljøskærms produkt er nu testet efter alle gældende 
standarder, de gode støjegenskaber er dokumenteret, 
og første pilotproduktion er klar. 

NCC står for at etablere og opsætte de nye 
støjskærme, og virksomheden har valgt at investere 
energi og penge i at finde det rigtige løsningskoncept, 
fordi støjskærmene har potentiale til at skabe nye 
forretningsmuligheder og i øvrigt matcher NCC’s 
bæredygtighedsstrategi.

”Vi glemmer tit det generelle ressourcespørgsmål, 
når vi taler bæredygtighed, ikke mindst når det 
gælder industriproduktion. Vindmarkedet er allerede 
modnet så meget, at vi skal til at tænke over, hvor vi 
gør af de brugte møller, der ofte indeholder lige så 
meget råstof, som mange bygninger gør. Vejanlæg 
er jo traditionelt vores område, og vi lærer virkeligt 
meget af dette projekt, hvor genanvendelsen fra 
én industri krydser over i en anden. For os er dette 
et fyrtårnsprojekt, der varsler et nyt tænkesæt, og 

GRØN VÆKST

NY BÆREDYGTIG 
STØJSKÆRM BLIVER  
TIL VIRKELIGHED  
I VALLENSBÆK
I Gate 21-projektet LAUST er det første demonstrations-
projekt nu på vej til at blive en realitet – støjskærme af 
genbrugte vindmøllevinger og genbrugsplast skal i foråret 
sættes op i Vallensbæk.

AF HELLE BYGHOLM

viser i praksis, hvordan det kan gøres,” siger Martin 
Manthorpe, strategi- og udviklingsdirektør i NCC.

STØJSKÆRMENS EFFEKT TESTES
Brüel & Kjær, der er en af verdens førende virk-
somheder inden for lyd- og vibrationsmålinger, skal
i projektet dokumentere effekten af støjskærmene. 
Brüel & Kjær vil med deres nyeste måleudstyr logge 
data fra en tilstødende have – både før og efter 
opstillingen af skærmene. Det giver mulighed for 
at teste, hvor stor en effekt skærmene har, og 
informationerne kan bruges i det videre arbejde med 
Miljøskærm og kommunens støjindsats. ■

KORT OM
LAUST

GRØN VÆKST

En række kommuner i Køge Bugt-området er gået sammen 
med Gate 21 i et forprojekt for at etablere et Living Lab 
for støjbekæmpelse, LAUST. Gennem LAUST vil partnere 
udvikle, teste og demonstrere løsninger såsom belægninger, 
støjskærme og lydisolering af huse og samtidig formidle 
støjproblematikker. Målet er at vise løsninger, som kan bruges 
bredt, har eksportpotentiale, og som reducerer borgernes gener 
fra trafikstøj.   

PARTNERE
Forprojektet er etableret af kommunerne Vallensbæk, Solrød, 
Hvidovre, Brøndby, Albertslund, Køge og Ishøj samt Region 
Hovedstaden. En række virksomheder, organisationer og 
forskningsinstitutioner har en tæt tilknytning til projektet.   

MERE INFORMATION
Kirstine Hjorth Lorenzen, leder, LAUST 
kirstine.hjorth.lorenzen@gate21.dk

HVIDBOG OM TRAFIKSTØJ
LAUST har fået støtte fra Realdania til at udarbejde en 
hvidbog om trafikstøj, som skal stille skarpt på den nyeste 
viden inden for emnet og skitsere støjproblemets omfang. 
Hvidbogen, som udkommer i maj 2016, skal bidrage til at 
sætte fornyet skub i debatten om trafikstøj og på den måde 
inspirere politikere og myndigheder til at hæve ambitionerne 
for indsatsen over for den sundhedsfarlige trafikstøj. Hvid-
bogen offentliggøres til en konference om trafikstøj, som 
finder sted på Christiansborg den 18. maj 2016.
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ARRANGEMENTER  
I GATE 21 I Gate 21 afholder og udvikler vi løbende konferencer 

og events for vores partnere, medlemmer og andre 
interesserede. Her kan du se de arrangementer, som 
vi planlægger lige nu – som spænder fra mindre 
arrangementer i projekterne til store nationale og
internationale konferencer. 

16.-19. JUNI 2016
FOLKEMØDET 2016
Gate 21 byder også op til 
networking og debat, når 
Bornholm for sjette gang 
inviterer til Folkemødet 
2016. Følg med i vores 
nyhedsbreve og på vores 
hjemmeside for nærmere 
information.

FOLKEMØDET 2016

Gate 21 er i fuld gang med at planlægge vores tilstedeværelse 
på Folkemødet 2016. Har du nogle gode ideer til debatter, 
paneldeltagere eller andet, skal du endelig bare tage fat i os. 

I Gate 21 stiller vi også alle vores gode folk til rådighed til at 
deltage i andres relevante og spændende debatter. Har du 
brug for eksperter og videnpersoner inden for blandt andet 
transport, Smart City, energi og ressourcer, byggeri, eller 
hvordan vi får gjort Greater Copenhagen til verdens førende 
region for grøn omstilling og vækst, skal du ikke tøve med at 
kontakte os. 

MERE INFORMATION
Helle Bygholm, kommunikationskonsulent, 
helle.bygholm@gate21.dk

28. JANUAR 2016
SMART CITY – SMART VÆKST:  
NYE VEJE TIL BÆREDYGTIGE 
KOMMUNER
Gate 21 og NRGi samler igen i 
2016 kommuner, virksomheder og 
vidensinstitutioner fra hele landet til 
en Smart City-konference. Dagen vil 
sætte fokus på vækstpotentialerne 
i Smart City med oplæg fra 
blandt andet Barcelonas tidligere 
viceborgmester Antoni Vives, der vil 
fortælle om erfaringerne med at dreje 
Barcelona i en grønnere, smartere og 
mere bæredygtig retning.

MERE INFORMATION
Læs mere om konferencen på  
www.nrgi.dk/smartcity

4. FEBRUAR 2016
FYRAFTENSARRANGEMENT 
Projektet Vækst via Energirenovering 
vil til et fyraftensarrangement 
sætte fokus på et dataværktøj til 
screening af energieffektiviserings-
potentiale hos private boligejere 
og bygningsfornyelsesmidler 
som virkemiddel til fremme af 
energirenovering hos private 
boligejere. For alle interesserede 
kommuner.

MERE INFORMATION
Signe Poulsen,  
projektleder, Byg & By,  
signe.poulsen@gate21.dk

1. MARTS 2016
FYRAFTENSMØDE OM LIGHTING 
METROPOLIS
Lighting Metropolis arbejder med 
at sætte Living Labs for Smart 
Lighting på verdenskortet. Hvordan 
griber vi det an, og hvordan 
sætter vi de mange kompetencer i 
Greater Copenhagen i spil? Kom til 
fyraftensmøde og hør mere om det 
nystartede projekt.

MERE INFORMATION
Sif Enevold, chefprojektleder,  
Lighting Metropolis,  
sif.enevold@albertslund.dk

4. FEBRUAR 2016
UDVIKLING AF SMART CITY-
LØSNINGER – WORKSHOP FOR 
PARTNERKOMMUNER
Hvilke Smart City-løsninger er der 
behov for inden for områderne 
mobilitet, infrastruktur, bygninger, 
byrum, energi og belysning? Projektet 
Smart Grøn Innovationsplatform 
inviterer til fælles brainstorm. 

MERE INFORMATION
Hans Henrik Agger, senior 
projektleder, Smart City,  
hans.henrik.agger@gate21.dk 26. APRIL 2016

GATE 21 
BORGMESTERFORUM
Gate 21 afholder hvert 
år Borgmesterforum for 
vores kommunale partnere. 
Borgmesterforum rådgiver 
blandt andet bestyrelsen 
om politiske prioriteringer 
i forhold til den strategiske 
udvikling af Gate 21, 
kommende indsatsområder 
og strategiske 
samarbejdspartnere. 
Borgmesterforum udpeger 
desuden fire medlemmer til 
Gate 21’s bestyrelse.

MERE INFORMATION
Marie Sisse Brown, 
kommunikationschef,  
marie.sisse.brown@gate21.dk

18. MAJ 2016
KONFERENCE OM 
TRAFIKSTØJ 
Gate 21 planlægger 
en konference for at 
sætte fokus på de 
massive samfunds- og 
sundhedsøkonomiske 
problemer, der er ved 
trafikstøj. Der findes i dag 
allerede mange løsninger 
på området, men emnet 
skal prioriteres. Det vil 
denne konference være 
med til at sætte fokus på. 

MERE INFORMATION
Kirstine Hjorth Lorenzen, 
leder, LAUST,  
kirstine.hjorth.lorenzen@
gate21.dk

31. MARTS – 1. APRIL 2016
HACKATHON 
Projektet Smart Grøn 
Innovationsplatform inviterer til et 
hackathon om, hvad kommunerne 
efterspørger af nye digitale løsninger. 
Og hvilke prototyper start-ups og 
virksomheder udvikler.

MERE INFORMATION
Hans Henrik Agger, senior 
projektleder, Smart City,  
hans.henrik.agger@gate21.dk

27. MAJ 2016
TEKNISK DIREKTØR FORUM
For tredje gang inviterer Gate 21 tekniske direktører fra 
vores partner- og medlemskommuner til Teknisk Direktør 
Forum. Dagen skal give direktørerne det fulde overblik over 
potentialet i partnerskabet med Gate 21. 

MERE INFORMATION
Marie Sisse Brown, kommunikationschef, 
marie.sisse.brown@gate21.dk

27. MAJ 2016 
GATE 21 STRATEGISK FORUM 
Gate 21 inviterer hvert år til Strategisk Forum, hvor  
Gate 21’s partnere får mulighed for at sætte deres  
præg på Gate 21’s strategi og arbejde mere i dybden med 
et strategisk vigtigt indsatsområde for året i Gate 21.

MERE INFORMATION
Marie Sisse Brown, kommunikationschef,  
marie.sisse.brown@gate21.dk

27. MAJ 2016
GATE 21 
GENERALFORSAMLING
Der afholdes hvert år 
generalforsamling i Gate 21, 
hvor der er valg til Gate 21’s 
bestyrelse.

MERE INFORMATION
Marie Sisse Brown, 
kommunikationschef,  
marie.sisse.brown@gate21.dk

7.-8. JUNI 2016
COPENHAGEN SMART 
SOLUTIONS – LIVING LABS 
FOR LIVABLE CITIES
Københavns, Frederikssund 
og Albertslund Kommune 
inviterer sammen med  
Gate 21 folk fra hele verden 
til en international Smart 
City-konference, der vil 
sætte fokus på nogle af 
verdens førende Living Labs  
i Greater Copenhagen. 

MERE INFORMATION
Maja Yhde, projektleder, 
Grøn Vækst og Smart City, 
maja.yhde@gate21.dk 

JANUAR APRILFEBRUAR MAJMARTS JUNI

Læs mere
Du kan holde dig 
opdateret om kommende 
arrangementer på  
www.gate21.dk/Aktiviteter 
eller ved at tilmelde dig 
vores nyhedsbrev på vores 
hjemmeside.
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foretrækker ofte at få at vide, nøjagtigt hvad vi skal 
gøre, og hvordan vi kommer i mål,” fortæller Gate 21’s 
kommunikationskonsulent Signe Munch-Pedersen. 

Hun peger på, at flere undersøgelser viser forskellige 
barrierer for, hvorfor boligejerne ikke kommer i gang 
med at energirenovere:
1. Mange boligejere er ikke klar over, at deres 

energiforbrug ligger over ’normalen’. 
2. Boligejerne har ikke overblik over, hvor det bedst 

kan betale sig at ’sætte ind’. 
3. Boligejere vil helst investere i forbedringer, der er 

synlige og flotte. At isolere vægge eller loft er en 
’usynlig’ forbedring – modsat et nyt køkken.

Som en del af Vækst via Energirenovering udvikler 
Gate 21 og kommunerne i Region Hovedstaden i 
foråret 2016 diskrete teknikker, via såkaldte nudges, 
der skal hjælpe boligejerne med at spare energi  
i boligen. 

BEDREBOLIG SKAL LETTE DEN SVÆRE VEJ
Det er altså mange barrierer, der skal overkommes, 
før en boligejer påbegynder en energirenovering. 
For at gøre det nemt og trygt for boligejerne at 
energirenovere deres hus lancerede Energistyrelsen i 
2014 ordningen BedreBolig. Her hjælper BedreBolig-
rådgivere boligejere med at skabe overblik over 
mulighederne for at spare energi. 

Ved årsskiftet 2015/2016 havde 147 BedreBolig-
rådgivere i 66 kommuner udarbejdet 400 BedreBolig-
planer. Resultatet er i mange kommuner hjulpet godt 
på vej af et tilbud til borgerne om en gratis BedreBolig-
plan. Alligevel er kommunerne ikke blevet bestormet af 
boligejere, der ønsker hjælp til energirenovering.

”Se, hvor glade og næsten nyforelskede Amdi og Mette 
ser ud,” siger borgmester Michael Ziegler og peger op 
på billedet af ægteparret fra Høje-Taastrup Kommune. 

Parret står foran deres 70’er-hus i Fløng, der i 2012-
2013 blev energirenoveret for et noget større beløb, end 
de oprindeligt havde tænkt sig. Publikum ved kickoff- 
arrangementet for projektet Vækst via Energirenovering  
smiler lidt af den søde historie, men borgmesteren 
har fat i en central pointe. Boligejerne føler en større 
lykke nu, hvor de bor i en moderniseret og lun bolig. 

Så hvordan overbeviser kommuner de andre boligejere, 
der hverken har taget stilling til deres energiforbrug 
eller til mulighederne ved at energirenovere, om at 
der venter dem en større fremtidig lykke og komfort, 
hvis de bruger tid og kræfter på at energirenovere 
som Mette og Amdi? Det undersøger projektet Vækst 
via Energirenovering. Her står Gate 21 sammen med 
en række kommuner i spidsen for at få sat skub i 
energirenovering af private boliger. 

”Energirenoveringer af private boliger er helt centralt 
for den grønne omstilling. Vi er derfor glade for 
at støtte projekter som dette, der sammen med 
frontløberne tager fat i de ømme punkter og ser, hvor 
langt vi kan komme,” udtaler Bjarke Tind, konsulent i 
Region Hovedstaden.

KAMPAGNER TALER TIL DEN RATIONELLE HJERNE
”Energikampagner henvender sig ofte udelukkende til 
vores rationelle hjernehalvdel. Den rationelle del af os 
kan sagtens se fornuften i at spare energi. Men hvis 
det kræver for meget mental energi at finde ud af, 
hvordan vi får flest energibesparelser eller komfort 
for pengene, så fører det let til handlingslammelse. Vi 

BYG & BY

AF LENE ULSTED CARLSEN

RENOVERINGS-
PROJEKTET SKAL TALE  
TIL HJERNE OG HJERTE
Både følelsesmæssige og rationelle argumenter skal i spil, når en 
husejer skal se ideen i at afsætte tid og penge til at energirenovere.

DEN SVÆRE MÅLGRUPPE 
Projektpartneren Fredensborg Kommune er en af de 
kommuner, der har igangsat mange initiativer for at 
motivere husejere til at energirenovere. Kommunen 
inviterer til energirådgivning på bibliotekerne, 
husejerne har kunnet deltage i husgennemgange 
på egen villavej, og der er holdt minimesser og 
borgermøder. 

”Vi har en fornemmelse af, at de boligejere, der kommer 
til vores arrangementer, er dem, der i forvejen interes-
serer sig for energibesparelser, og som har tid og over- 
skud til at sætte sig ind i området. Desværre udgør de 
kun et fåtal af kommunens boligejere. Så vi arbejder 
på at få kontakt til alle de andre,” siger teamleder  
Lone Rasmussen Otte fra Fredensborg Kommune. 

FIND FØLELSEN
”Menneskers handlinger og beslutninger er primært 
styret af følelser og instinkter. Rent instinktivt vil vi 
hellere bruge vores penge på ting, der giver os en 
her-og-nu-tilfredsstillelse, frem for at investere dem i 
noget, som vi måske får glæde af engang i fremtiden. 
Derfor er det vigtigt, at både følelser og intellekt 
er overbevist om ideen i bygge om eller skifte ud. 
Amdi og Mettes boliglykke skal visualiseres for andre 
boligejere. For eksempel som en boligreportage, 
hvor vi ser, hvordan de nye vinduer skaber nye lune 
hyggekroge eller siddepladser,” fortæller Signe 
Munch-Pedersen.

En række kommuner i Region Hovedstaden mødes i 
begyndelsen af marts for at udvikle ideer til nudges, 
der kan fremme boligejernes brug af BedreBolig. Alle 
kommuner i Region Hovedstaden er fortsat velkomne 
til at deltage i projektet Vækst via Energirenovering. ■

KORT OM
VÆKST VIA ENERGIRENOVERING 
BYG & BY

Gennem motivation af boligejere, erhvervsnetværk og inddragelse 
af erhvervsskoler vil projektet skabe grundlag for flere 
energirenoveringer af private boliger – og dermed større lokal 
vækst – i Region Hovedstaden. Projektet arbejder med:
■ Bedre data til beslutning 
■  Motivation af boligejere 
■  Et rejsehold 
■  Gearing til vækst. 

PARTNERE 
Region Hovedstaden (projektejer), Gate 21 (projektleder), Høje-
Taastrup og Fredensborg Kommune (frontløberkommuner), 
Egedal, Furesø, Albertslund og Ballerup Kommuner 
(testkommuner). Projektet er udviklet for alle regionens 
kommuner, som opfordres til at deltage i tværkommunale 
samarbejder om indsatsen og at gøre brug af rejseholdet for 
regionens kommuner.

FINANSIERING
Det samlede budget udgør 5.643.000 kroner, hvoraf Region 
Hovedstaden har støttet projektet med 2.675.000 kroner.

VARIGHED
Januar 2015 – december 2016

MERE INFORMATION
Signe Poulsen, projektleder, Byg & By  
signe.poulsen@gate21.dk

NYT DATAVÆRKTØJ FRA 
HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 
Skab overblik over sparepotentiale 
i boliger
Ønsker I som kommune at arbejde med udvalgte målgrupper 
blandt boligejerne, kan I med fordel afprøve Høje-Taastrup 
Kommunes nye dataværktøj. Herved får I et overblik over energi-
forbrugsdata og besparelsespotentialer knyttet til den enkelte 
bolig. Værktøjet kobler GIS-data med BBR-information om 
boligens størrelse og alder samt boligens el- og varmeforbrug. 

Amdi og Mette Nielsen har blandt andet fået nye 
vinduer med 3-lags energiglas, mere lofts- og 
hulmursisolering og en ny varmepumpe. 
Foto: Høje-Taastrup Kommune
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”Nyuddannede håndværkere mangler et 
grundlæggende materialekundskab. En tømrer er 
for eksempel ikke klar over, at rå granplanker holder 
mindst lige så godt som imprægneret træ. Murerne 
har ikke lært om fordelene ved at bruge hydraulisk 
kalk frem for cement, og malerne kender ikke 
sundhedskonsekvenserne ved at bruge plastikmaling,” 
fortæller Lars Jørgensen, direktør i byggevirksomheden 
Egen Vinding & Datter, der gennem 25 år har 
specialiseret sig inden for økologisk byggeri. 

Egen Vinding & Datter er ikke den eneste danske 
entreprenørvirksomhed, der efterlyser nyuddannede 
håndværkere med viden om bæredygtigt byggeri.
Det viser Henning Larsen Architects’ undersøgelse 
”Bæredygtighed på de tekniske skoler” fra 2014. For 
at drøfte hvordan eleverne klædes bedre på til at 
bygge bæredygtigt, har Gate 21-projektet Connecting 
People for Green Skills i 2015 samlet repræsentanter 
fra erhvervsskolerne og byggebranchen. Og her 
er der særligt blevet peget på at øge elevernes 
kendskab til bæredygtige materialer og på tværfagligt 
projektarbejde.
 
BÆREDYGTIGHED PÅ SKOLESKEMAET
I september 2015 trådte den nye erhvervsskolereform i 
kraft. Den indeholder nye krav om, at elever på teknisk 
skole skal undervises i bæredygtigt byggeri. Men 
hvad det helt præcist er, som faglærerne skal udfylde 
undervisningstimerne med, hersker der tvivl om i 
skolemiljøet. 

”Begrebet bæredygtighed er ikke så konkret, når 
vi står med det i undervisningssituationen. Hvis 
vi skal undervise i det, skal det defineres mere 
specifikt,” mener faglærer Jens Kjartan Mogensen  
fra Københavns Tekniske Skole. 

Og her giver drøftelserne i projektet Connecting 
People for Green Skills nogle bud på, hvilke elementer 
undervisningen kan indeholde. 
 
OPBYGNING AF FÆLLES CASEBANK
Henning Larsen Architects anbefaler eksempelvis, at 
erhvervsskolerne opbygger en fælles casebank med 
eksempler på praksisorienterede og problembaserede 
cases om bæredygtigt byggeri. 

”Dette kunne foregå via den eksisterende Undervisnings-
bank, hvor erhvervsskolerne i dag finder undervisnings-
materialer. Her mangler i dag opdaterede undervis-
ningsmaterialer om bæredygtighed og vejledninger 
i, hvordan man bruger materialerne,” fortæller Signe 
Kongebro, der er initiativtager til undersøgelsen 
”Bæredygtighed på de tekniske skoler” og leder af 
Henning Larsens bæredygtighedsafdeling. 

STØRRE VIDEN OM MATERIALER
I mellemtiden har direktør Lars Jørgensen valgt selv 
at oplære lærlinge og tømrersvende i bæredygtigt 
byggeri. Ansatte i Egen Vinding & Datter oplæres i at 
vurdere materialers livscykluspåvirkning, hvilket vil sige 
energiforbrug og miljø- og arbejdsmiljøkonsekvenser 

GRØN VÆKST

Evnen til at bygge bæredygtigt skal udvikles på 
erhvervsuddannelserne gennem bedre materialekendskab 
og tværfagligt projektarbejde i hele skoleforløbet, erfarer 
projektet Connecting People for Green Skills.

AF SIGNE MUNCH-PEDERSEN

KLÆDT PÅ TIL AT  
BYGGE BÆREDYGTIGT

forbundet til byggematerialers udvinding, forarbejd-
ning, byggefase, driftsfase og nedrivning. En tilgang, 
som han mener med fordel vil kunne bruges på de 
tekniske skoler. Og faglæreren er enig:

”Som faglærer er det svært at holde sig fuldstændig 
up to date på de nyeste byggematerialer og deres 
bæredygtighedsprofil. Men vi kan lære eleverne 
metoder til at vurdere materialernes bæredygtighed 
og tage kritisk stilling til brugen af dem,” siger Jens 
Kjartan Mogensen. 

Én ting er han dog ikke i tvivl om. Kompetencer inden 
for bæredygtigt byggeri er ikke klaret med noget, der 
minder om en temauge.  

”Emnet skal i højere grad masseres ind i huden under 
hele skoleforløbet, blandt andet gennem tværfagligt 
projektarbejde,” mener han.  

KLAR TIL DET VIRKELIGE ARBEJDSLIV
”Interessen for mere tværfagligt projektarbejde deles 
af mange fagskolelærere,” fortæller Signe Kongebro. 

”I det virkelige arbejdsliv skal du kunne løse problemer 
og samarbejde med andre faggrupper. Det skal 
undervisningen på teknisk skole også afspejle. 
Samtidig vil tværfagligt projektarbejde kunne bidrage 
til at nedbryde den tendens til silotænkning, der 
eksisterer i byggebranchen i dag,” fortæller hun. ■

KORT OM
CONNECTING PEOPLE 
FOR GREEN SKILLS
GRØN VÆKST

Det tværeuropæiske projekt Connecting People for Green Skills 
undersøger, hvilke grønne fagkompetencer lærlinge, uddannede 
håndværkere og øvrige aktører i byggebranchen kan tilegne 
sig for i højere grad at kunne rådgive og vejlede om bæredygtigt 
byggeri. Målet er, at det fører til større forståelse for materiale-
valg, energieffektivitet og genanvendelse i byggesektoren.

PARTNERE
Pacto Territorial para el Empleo de la Ribera (Spanien), 
Instituto Valenciano de la Edificación (Spanien), Federación 
Valenciana de Empresarios de la Construcción (Spanien), 
Polish Association of Construction Industry Employers (Polen), 
Danmar Computers LTD (Polen), Vilnius Builders Training 
Centre (Litauen) og European Office of Cyprus (Cypern).

FINANSIERING
Samlet budget: 2,96 millioner kroner, hvoraf 79,99 procent 
finansieres af EU Progress-program og 20,01 procent 
finansieres af de deltagende partnere.

TIDSRAMME
Oktober 2014 – marts 2016

MERE INFORMATION
Maja Yhde, projektleder, Connecting People for Green Skills
maja.yhde@gate21.dk 

ANBEFALINGER TIL UNDER-
VISNING I BÆREDYGTIGT BYGGERI

Projektet Connecting People for Green Skills har i 
2015 samlet fremtrædende repræsentanter inden for 
erhvervsskoleområdet og byggebranchen for at drøfte, 
hvordan erhvervsskolerne klæder eleverne på til at bygge 
bæredygtigt. Det er der kommet følgende anbefalinger ud af:

■  Der bør udvikles fælles undervisningsmaterialer om 
materialers livscykluspåvirkning – det vil sige konsekvenser 
af byggematerialers udvinding, forarbejdning, byggefase, 
driftsfase og nedrivning.  

■  Eleverne skal have mere problemorientret og tværfagligt 
projektarbejde igennem hele skoleforløbet.     

■  Der skal opbygges en fælles casebank med eksempler på 
praksisorienterede og problembaserede cases.   

■  Der skal oprettes testlaboratorier på skolerne, hvor elever 
kan eksperimentere med brugen af nye og alternative 
byggematerialer.

Foto: Kenneth Løvholt / Living Media
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Hvert år besøger tusindvis af Smart City-
interesserede Barcelona for at se de nyeste tiltag 
inden for Smart City-området. Og det er ikke 
tilfældigt, at det lige er Barcelona, som alle rejser til. 
Barcelona har i mange år arbejdet med Smart City, 
hvilket er en af grundene til, at Juniper Research 
i 2015 kårede byen til verdens smarteste by. Men 
Barcelona er ikke smart bare for at være smart.

”Smart City har aldrig været målet – for os har det 
været et værktøj til at nå byens vision. En vision om, 
at Barcelona skal være en fossilfri by, der er skabt 
til og for mennesker, hvor teknologien er tilpasset 
byen med borgeren i centrum,” siger Antoni Vives, 
CEO, City Transformation Agency, og tidligere 
viceborgmester i Barcelona. Og fortsætter:

”Det vigtigste i arbejdet med Smart City er at have 
en klar vision. En vision for, hvordan man forbedrer 
livskvaliteten for byens borgere og samtidig sikrer nye 
muligheder for økonomisk vækst.”

I Barcelona har arbejdet med Smart City været 
med til at skaffe 50.000 nye jobs – og det er i en 
tid, hvor resten af verden, og Spanien generelt, 
har lidt under den økonomiske krise. I regionen 
Catalonien, hvor Barcelona ligger, findes 25 procent 
af Spaniens virksomheder inden for den digitale 
sektor. Det er 3.400 virksomheder, hvoraf 70 
procent ligger i Barcelona. Derudover har Barcelonas 
Smart City-indsats også været med til at tiltrække 
250.000 studerende til universiteter, internationale 
forskningscentre og handelshøjskoler. 

AF HELLE BYGHOLM

Barcelona blev i 2015 kåret til verdens smarteste by. Men  
for Barcelona har målet aldrig været at skabe en smart by 
fyldt med teknologi – målet har været at skabe en god by  
for borgerne at bo i, hvor der er fokus på livskvalitet,  
demokrati og nye muligheder.

SILOERNE SKAL NEDBRYDES
Ifølge Antoni Vives skal de folk, som er involveret 
i at skabe en bedre, grøn og smart by, have en 
forståelse for både det teknologiske, det sociologiske 
og det antropologiske aspekt. Og noget af det, som 
Barcelona ifølge ham er lykkedes med, er at nedbryde 
faglige siloer. Det er nødvendigt at arbejde på tværs 
og at kombinere forskellige tilgange for at sikre, 
at der ikke kun er fokus på ny teknologi, men også 
grønne og sociale løsninger.

”I Barcelona er vi lykkedes med at nedbryde siloer. 
Vi har bygget byen omkring en vision i stedet for 
et fagområde. Det har betydet, at vi eksempelvis 
også har haft fokus på byens kulturhuse og sørget 
for, at de har det mest innovative udstyr til 3D-print 
og digital fremstilling. Ved at gøre det offentlige 
rum og den offentlige transport til en del af Smart 
City-indsatsen får vi realtidsmålinger af transporten 
og folks færden ved hjælp af en sensorplatform og 
indsamling af data fra sociale netværk. Som by er 
det vigtigt, at man integrerer velfærdsydelser med 
arbejdet med byfornyelse og infrastruktur samt 
strategisk byledelse,” fortæller Antoni Vives. 

DET HANDLER OM MOD
Set i bakspejlet er der også ting, som Vives ville have 
ønsket, at de kunne have gjort anderledes:

”Vi skulle have været mere modige – modige nok til at 
involvere de mennesker, som ville blive berørt af de nye 
tiltag. Alle er imod store forandringer i starten, men 
det er vores opgave som politikere at få folk med, så 

SMART CITY

EN SMART BY HANDLER 
OM MENNESKER

alle forstår, hvad ændringerne går ud på, og hvorfor 
det bliver iværksat – det sociale aspekt er nøglen til at 
få Smart City til at lykkes,” siger Antoni Vives.

LØSNINGER TIL ALLE BYER
De Smart City-løsninger, som Barcelona har arbejdet 
med, vil ifølge Antoni Vives også kunne skaleres og 
kopieres til danske byer:

”Vi har haft et konstant fokus på, at vores løsninger 
skal kunne skaleres og kopieres til andre både større 
og mindre byer verden over. Derfor er jeg overbevist 
om, at mange danske byer vil kunne skabe både øget 
velfærd og økonomisk velstand ved at implementere 
de Smart City-løsninger, som vi har arbejdet med i 
Barcelona.” 

Antoni Vives vil til konferencen ”Smart City – Smart 
Vækst: Nye veje til bæredygtige kommuner” den 
28. januar 2016 fortælle om sine erfaringer med at 
dreje Barcelona i en grønnere, smartere og mere 
bæredygtig retning – og hvad andre byer kan lære af 
det. Konferencen er arrangeret af Gate 21 og NRGi. ■

ANTONI VIVES’  
3 GODE  
SMART CITY-RÅD

■ Vær loyal mod din by. 
■ Det handler ikke om 

teknologi, men om velfærd 
og nye muligheder.

■ Vær radikal, og vær sikker 
på, at alle de teknologiske 
løsninger, som indføres, har 
et socialt udgangspunkt.

Foto: Shutterstock

Antoni Vives, CEO, City Transformation 
Agency, og tidligere viceborgmester i 
Barcelona.

KONFERENCE: SMART CITY  
– SMART VÆKST: NYE VEJE 
TIL BÆREDYGTIGE BYER
Gate 21 afholder den  
28. januar 2016 sammen med 
NRGi konferencen Smart 
City – Smart Vækst, hvor 
Antoni Vives blandt andre 
vil være med til at sætte 
fokus på vækstpotentialerne 
i Smart City. På dagen vil en 
vækstanalyse udarbejdet i 
samarbejde med blandt andet 
Invest in Denmark også blive 
præsenteret for første gang. 

MERE INFORMATION
Maja Yhde, projektleder,  
Smart City, Gate 21 
maja.yhde@gate21.dk
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AF LENE ULSTED CARLSEN

FREMTIDENS  
FORSYNING HJÆLPES  
PÅ VEJ AF NYT PROJEKT

Kommunale beslutninger om fremtidens varmeforsyning 
er komplekse, da der både er tekniske og tværkommunale 
udfordringer. Projektet progRESsHEAT skal hjælpe myndigheder 
til at træffe bedre beslutninger, når varmeforsyningen skal 
omstilles til vedvarende energi.

Det er teknisk komplekst at omstille 
varmeforsyningen til vedvarende energi, og 
scenarierne er mange. Sammen med en række 
lokale og nationale organisationer arbejder Gate 21 
i projektet progRESsHEAT på at udvikle et værktøj, 
der skal give beslutningstagere i danske kommuner 
bedre indsigt i de mange muligheder, når de mange 
og langsigtede beslutninger skal tages.

”Projektet progRESsHEAT ligger i god forlængelse 
af den vision og de målsætninger, som er opstillet 
af kommuner, region og forsyningsselskaber i det 
regionale projekt Energi på Tværs. ProgRESsHEAT 
arbejder med et lokalt værktøj og bliver derfor en brik 
af mange i det store energistrategiske puslespil, når 
vi skal binde kommunale forsyningsløsninger sammen 
med regionale og nationale visioner,” siger Martin 
Dam Wied, programleder for Energi & Ressourcer hos 
Gate 21.  

I sommeren 2015 vedtog 29 kommuner i 
hovedstadsregionen en energivision med et mål om, 
at regionens el- og varmeforsyning skal være fossilfri i 
2035. Visionen var en del af arbejdet i projektet Energi 
på Tværs. Målsætninger og data fra Energi på Tværs 

bliver nu ført ind i progRESsHEAT for at styrke det 
beslutningsværktøj, projektet udvikler. 

EN KOMMUNE BLIVER TIL FLERE KOMMUNER
I progRESsHEAT vil Helsingør Kommunes 
energiplanlæggere blandt andet få hjælp af 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) til at analysere 
forskellige scenarier for energibesparelser og 
forsyningsmuligheder. Det vil blandt andet indeholde 
beregninger af, hvilke konsekvenser forskellige 
kombinationer af forsyningsmuligheder har, og bane 
vejen for en højere andel af vedvarende energikilder. 

”Vi vil med projektet styrke den kommunale 
varmeplanlægning. Scenarieanalyserne i Helsingør 
Kommune vil naturligvis se på kommunens 
muligheder for at omstille varmeforsyningen lokalt, 
men vil også se på, hvordan Helsingørs forsyning 
optimalt kan spille ind i den regionale kontekst,” 
forklarer Martin Dam Wied. 

På baggrund af arbejdet i Helsingør Kommune vil 
projektet udvikle et matematisk modelværktøj, som 
skal kunne bruges som beslutningsværktøj for andre 
kommuner og samtidig være med til at opbygge 

ENERGI & RESSOURCER

kompetencer hos kommunerne. Værktøjet vil kunne 
modellere forskellige varmeløsninger og derved 
være et stærkt værktøj på både lokalt, regionalt og 
nationalt niveau. Gate 21 vil lave et forløb, hvor andre 
kommuner præsenteres for værktøjet.

VIDENDELING PÅ TVÆRS AF LANDE
Projektet progRESsHEAT er støttet af midler fra 
EU-programmet Horizon 2020. Sideløbende med 
udviklingen af værktøjet i Danmark finder det samme 
arbejde sted i fem andre EU-lande. 

I Danmark er det DTU, der står for analyserne af 
de fremtidige scenarier for forsyning. Seniorforsker 
Marie Münster fra Institut for Systemer, Produktion 
og Ledelse forklarer, hvorfor de deltager i projektet:

”Det er rart for os at få brugt vores viden 
i et praktisk samarbejde med kommuner, 
forsyningsselskaber og nationale myndigheder og 
andre forskningsinstitutioner fra forskellige EU-lande. 
Vi har stor ekspertise i modellering af energisystemer, 
og vi glæder os til at dele vores viden med de andre 
partnere i projektet. Det styrker også vores eget 
netværk.” ■

KORT OM
PROGRESSHEAT
ENERGI & RESSOURCER

Projektet vil udvikle en række værktøjer til at analysere og 
vurdere relevante muligheder for energiforsyning og 
-besparelser, som gratis bliver stillet til rådighed for myndigheder 
og beslutningstagere, efterhånden som de udvikles. 

Projektet har særligt fokus på at hjælpe lokale 
forsyningsselskaber og beslutningstagere med at undgå 
investeringer, der låser dem til teknologier, som ikke er 
hensigtsmæssige i forhold til de langsigtede mål om at 
omstille forsyningen til vedvarende energikilder. 

PARTNERE
I alt samarbejder 11 partnere fra Danmark, Portugal, 
Rumænien, Tjekkiet, Tyskland og Østrig. Gate 21 og DTU 
deltager fra Danmark. Technische Universität Wien i Østrig  
er den koordinerende partner.

FINANSIERING
Projektets samlede budget er på 1,7 millioner euro, som bliver 
dækket med et tilskud fra EU’s Horizon 2020 – Framework 
Programme for Research and Innovation.

VARIGHED
April 2015 – oktober 2017

MERE INFORMATION
Martin Dam Wied, 
programleder, Energi & Ressourcer
martin.dam.wied@gate21.dk

Fjernvarmen kommer også under lup i 
projektet progRESsHEAT, når der udvikles 
et nyt værktøj til bedre beslutninger til 
omstilling af varmeforsyningen.  
Foto: Gate 21
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I indsatsområderne udvikler vi nye teknologier, 
servicer, 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 vej til omstillingen af energi- og 

transportsystemet
■ realisere energibesparelser
■ reducere CO2-udledning.

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 om 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 ressource-
effektiv 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.

SÅDAN SKABER  
VI PROJEKTER OG  
LIVING LABS I GATE 21

LIVING LABS FOR GRØN OMSTILLING  
OG VÆKST

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. 

PROGRAMUDVIKLING PROJEKTER

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 wi-fi, 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:
 

■ 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.

TRANSPORT
Kontakt 
Anna Thormann, 
programleder 
anna.thormann@
gate21.dk

BYG & BY
Kontakt 
Martin Dam Wied, 
programleder 
martin.dam.wied@
gate21.dk

ENERGI & 
RESSOURCER
Kontakt 
Martin Dam Wied, 
programleder 
martin.dam.wied@
gate21.dk

SMART CITY
Kontakt 
Lone Kelstrup, 
programleder 
lone.kelstrup@
gate21.dk 

GRØN VÆKST
Kontakt 
Lone Kelstrup, 
programleder 
lone.kelstrup@
gate21.dk 

MERE INFORMATION
Pernille Skjershede Nielsen
Programchef
4368 3436
pernille.skjershede.nielsen@gate21.dk

MERE INFORMATION
Jacob Lundgaard
Afdelingschef for Living Labs
4368 3404
jacob.lundgaard@gate21.dk
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AF BESTYRELSEN FOR GATE 21

Det lykkedes. Verdens ledere samlede kræfterne i Paris i 
december 2015 og endte med at vedtage en international 
klimaaftale, der skal holde den globale temperaturstigning 
under to grader. Det var helt nødvendigt og afgjort 
opmuntrende. Nu skal arbejdet i gang. I Gate 21 står vi klar 
til at inspirere, når verdens lande og byer skal i gang med den 
grønne omstilling.

Der var optimisme i månederne og ugerne op til 
FN’s internationale klimakonference, COP21, i Paris i 
december. Men også nervøsitet. ”Vores liv på planeten 
er i fare,” lød det eksempelvis fra den franske 
udenrigsminister, inden han modtog delegationerne. 
Og han havde så rigeligt at hænge sit opråb på: 
Kloden har gennem 2015, måned efter måned, slået 
varmerekord. Verdensbanken advarer i en ny rapport 
om, at klimaforandringerne vil skubbe 100 millioner 
mennesker ud i fattigdom inden 2030, hvis ikke vi 
bremser hårdt op. 

På alle niveauer vil regningen blive enorm. Også for 
Danmark. De voldsomme storme og skybrud, vi har 
oplevet, har betydet ødelæggelser i milliardklassen i 
kommuner og hjem. Som konsekvens har Københavns 
Kommune vedtaget en historisk investering på op 
mod 11 milliarder kroner til at håndtere de voldsomme 
vandmasser fra skybrud.

Nu har vi heldigvis en global politisk aftale om at 
bremse den globale opvarmning. Men aftalen gør det 
ikke alene. Det er nu, vi skal i gang med løsningerne.

GRØN OMSTILLING SKABER VÆKST
Vi er i regioner og byer i Greater Copenhagen klar til 
at løfte opgaven og sammen med virksomhederne, 
forskningen og borgerne at skabe løsningerne. Vi er 
faktisk allerede i gang. Og selvom vi ikke har ladet 
os stoppe af års international politisk tøven, så kan 
vi bevidne, at ambitiøse politiske målsætninger har 
afgørende stor betydning for innovationen og de 
nødvendige investeringer. 

Nu, hvor verden står samlet om klimamålene, sættes 
der yderligere turbo på efterspørgslen på løsninger 
fra alle verdens store byer og virksomheder – hvilket 
tiltrækker nye ideer og investeringer. Vi ser dagligt, 
hvordan udviklingen af løsningerne sker i et stærkt 

FRA 
BESTYRELSEN

GLOBAL 
KLIMAAFTALE ER 
EN NY START FOR DEN 
GRØNNE OMSTILLING

samarbejde mellem kommuner, virksomheder og 
forskningen. Eller sagt på en anden måde: Når det 
offentlige efterspørger løsninger, accelererer vi 
innovationen, og løsningerne findes. 

Danmark er et foregangsland, når det handler 
om grøn teknologi og omstilling. Og det er en god 
forretning, der skaber vækst og beskæftigelse. Ifølge 
Danmarks Statistik er eksporten af grønne varer 
og tjenester steget med over seks milliarder kroner 
fra 2013 til 2014 og udgjorde sidste år næsten 72 
milliarder kroner.

I 2014 var knap 59.000 borgere i dette land beskæf-
tiget med at producere grønne varer og tjenester. Det 
er 900 mere end i 2013. Omsætningen på området 
lyder på i alt 174 milliarder kroner. Hver enkelt 
medarbejder omsætter altså for 2,9 millioner kroner.

DEN GRØNNE VEJ ER VORES FREMTID
Og perspektiverne er endnu større og endnu 
grønnere. Det Internationale Energiagentur (IEA) 
vurderer, at markedet for energieffektivt byggeri vil 
vokse til 895 milliarder kroner i 2020. Og agenturet 

vurderer, at målsætningen fra COP21 om at holde 
temperaturstigningen under de to grader (og at 
arbejde for at holde den under halvanden grad) vil  
kræve massive investeringer i energieffektiv teknologi 
og bæredygtigt byggeri. Helt op til 53.000 milliarder 
kroner i perioden 2015-2030, vurderer IEA.

Så den grønne vej er ikke alene vores overlevelse. 
Den er vores fremtid. Hele verden har brug for 
løsninger. Og de ser allerede vores vej efter dem. Vi 
ser det næsten hver eneste dag et eller andet sted i 
Danmark: Udenlandske delegationer er på besøg for 
at finde ud af, hvad det er vi har gang i, og hvordan vi 
har sat os for at arbejde så seriøst med den grønne 
omstilling.

Vi vil forblive en foregangsregion og holde Danmark 
fast som et foregangsland, hvor vi ikke længere er 
en del af verdens klimaproblemer – men en del af 
løsningen. Vi står klar til at løfte opgaven og dermed 
inspirere kinesere, indere, amerikanere – hvem som 
helst – når de kommer rejsende til netop Danmark for 
at se, hvordan vi har klaret udfordringerne, og når de 
vil købe løsningerne. ■

Frankrigs præsident, 
François Hollande, den 

franske udenrigsminister 
og præsident for 

COP21, Laurent Fabius, 
FN’s generalsekretær, 
Ban Ki-moon og FN’s 
klimachef, Christiana 

Figueres, hæver armene, 
da det står klart, at alle 

195 lande er enige om 
en aftale. Foto: Arnaud 

Bouissou, Flickr.
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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)

Ulf Christensen 
Administrerende 
direktør,  
Kuben Management

Morten Kabell
Teknik- og 
miljøborgmester, 
Københavns 
Kommune

GATE 21’S BESTYRELSE

Thomas Lykke 
Pedersen
Borgmester,  
Fredensborg 
Kommune

Thorkild Ærø
Direktør,
Statens 
Byggeforsknings- 
institut

Niels Axel Nielsen 
Koncerndirektør 
for Erhverv og 
Myndigheder,
Danmarks Tekniske 
Universitet

Özkan Kocak 
Regionsrådsmedlem,
Region Hovedstaden

Henrik Rasmussen
Borgmester, 
Vallensbæk 
Kommune

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

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-/medlemskab  
i Gate 21 på www.gate21.dk eller ved at kontakte 
direktør Poul Erik Lauridsen på mail:  
poul.erik.lauridsen@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 kompetenceudviklingsworkshops

ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE

alternativt:
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