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2015 blev året, hvor både klimahåb og -ambitioner blev 
omsat til en konkret global målsætning: Temperaturen 
i verden må ikke stige mere end to grader frem mod 
år 2100 – og helst kun halvanden grad. Det vedtog 195 
lande på FN’s internationale klimakonference, COP21, i 
Paris. Det er historisk og skete kun et par måneder efter 
at samme globale kreds af lande havde vedtaget 17 nye 
bæredygtighedsmål. De nye bæredygtighedsmål har et 
bredere fokus end de gamle udviklingsmål, og de sætter 
en ambitiøs ramme også for den grønne omstilling i 
vores del af verden. 

Med to så vigtige aftaler i 2015 er der god grund til at 
komme i det grønne arbejdstøj. Store, globale politiske 
aftaler er gode, vigtige afsæt. Men resultaterne skal 
vi knokle os til, og førerpositionen skal vi kæmpe for at 
fastholde. I Gate 21 har partnerkredsen været i arbejds-
tøjet længe, men vi er klar til løbe endnu hurtigere for at 
finde løsningerne og inspirere verden. 

Gate 21’s vision er at bidrage til at gøre Greater 
Copenhagen til verdens førende region for grøn 
omstilling og vækst. Og vi er i Gate 21 stolte af, at vi 

i 2015 også selv fik skabt en vigtig politisk aftale. Det 
skete, da vi med projektet ’Energi på Tværs’ sammen 
med Region Hovedstaden, de 29 kommuner i regionen og 
forsyningsselskaberne vedtog en ambitiøs energivision, 
hvor el- og varmeforsyningen i hovedstadsregionen skal 
være fossilfri i 2035. Transportsektoren skal i 2050 have 
sagt farvel til de sidste fossile brændsler (forsidefoto). 

Det er et grønt højdespring, vi skal tage i regionen, i 
Greater Copenhagen, nationalt og internationalt. Der 
skal skrues på alle tilgængelige håndtag, og nye skal 
findes, hvis vi skal i mål. Partnerskaber og -projekter 
mellem regioner, kommuner, vidensinstitutioner og 
virksomheder bliver en afgørende vigtig model til 
at finde og skabe løsningerne. Partnerne i Gate 21 
er med helt fremme, når det kommer til at udnytte 
mulighederne i den offentlige-private innovation. Det 
pegede tænke tanken DEA på i en analyse, der udkom i 
2015.  Og det er heldigvis ikke kun i teorien, at Gate 21’s 
model er svaret. Også i virkeligheden mærker vi fortsat 
en stigende interesse for vores arbejde – konkret udtrykt 
i en vækst på 30 procent i vores omsætning. 

Ved årets udgang kunne Gate 21 tælle 20 
partner kommuner, otte medlemskommuner, 32 

partnervirksomheder, ni medlemsvirksomheder, en 
styrelse, en region og fem forsknings- eller videns-
institutioner. I alt  76 partnere og medlemmer. Vi har 
34 projekter i porteføljen. Og igen i år har vi  tiltrukket 
markante nye udviklings- og omstillingsprojekter – 
herunder Lighting Metropolis, Cleantech TIPP – der 
begge arbejder i hele Greater Copenhagen -  Bæredygtig 
Bundlinje, Silent City som er forløberen for endnu et 
Living Lab - samt nye projekter inden for grøn mobilitet 
og klima tilpasning under Region Hovedstadens vækst- 
og udviklingsstrategi. 

Derfor kan Gate 21 – helt som budgetteret – fremvise 
et overskud på 703.158 kroner for 2015. Derved kan vi 
styrke vores  egenkapital som forventet og fortsætte 
med at tilbyde en stabil og sikker platform for nye store 
omstillingsprojekter. 

Gate 21 fortsætter sin konsolidering – også som en af de 
centrale erhvervsfremmeaktører i Greater Copenhagen. 
I de kommende år vil vi styrke vores forankring på 
hele Sjælland og i Skåne, hvor vi kan tilbyde en stærk, 
velafprøvet platform for offentlig-privat innovation 
og samarbejde og dermed gøre vores til at løfte de 
ambitiøse målsætninger regionalt som internationalt. ■

FORMANDENS BERETNING
STEEN CHRISTIANSEN

I Gate 21 har partner kredsen været i arbejdstøjet 
længe, men vi er klar til løbe endnu hurtigere for at finde 
løsningerne og inspirere verden. 
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Gate 21’s strategi 2015 - 2018
I foråret 2015 vedtog Gate 21’s bestyrelse en ny 
strategi. Strategien fastholder Gate 21’s model med 
partnerskaber og projekter mellem regioner, kommuner, 
vidensinstitutioner og virksomheder. Strategien 
fastholder også sit fokus på at skabe grønne løsninger 
og – vækst inden for fem indsatsområder: Byg & By, 
Transport, Energi & Ressourcer, 
Grøn Vækst og Smart City. 
De nye tiltag i strategien 
er et geografisk fokus på 
Greater Copenhagen samt et 
særligt fokus på Living Labs 
som metode på tværs af 
projektporteføljen.  

Udviklingen i Gate 21’s økonomi 
Gate 21 opnåede i 2015 en omsætning på 29,3 millioner 
kroner, hvilket er en stigning på 31 procent i forhold til 
2014. Resultatet blev et overskud på 703.158 kroner. 

Således øger Gate 21 planmæssigt egenkapitalen, der 
primo 2016 udgør 1.850.092 kroner. 

Udviklingen i Gate 21’s programaktiviteter 
I 2015 har Gate 21 yderligere styrket programudviklingen 
og oplevet en positiv udvikling i tilgangen af nye 
projekter. Foreningen har nu udviklet mere end 50 

projekter til en samlet værdi af 
mere end 500 millioner kroner 
og styrket indsatsen med at 
skabe værdi for partnerne. 
For hver krone Gate 21 har 
modtaget i partnerkontingent, 
er der skabt projekter inden 
for grøn omstilling og vækst 
for 18 kroner. Sideløbende har 

sekretariatet styrket indsatsen med at dokumentere 
projektresultaterne systematisk for eksempel i 
form af CO2-besparelser og konkrete resultater for 
erhvervsfremme i projekterne. Gate 21 har i 2015 

igangsat flere initiativer omkring etablering af Living 
Labs, hvor kommuner og regioner stiller sig til rådighed 
som demonstratorier for nye smarte løsninger, der 
bidrager til grøn omstilling og vækst. Silent City er 
eksempelvis et forprojekt til et Living 
Lab, der skal mindske trafikstøj, 
ligesom Smart City World Lab skal 
hjælpe danske virksomheder med at 
eksportere grønne løsninger til Asien 
gennem et Living Lab-samarbejde med 
Singapore.  
 
Forankring i partnerkredsen
Gate 21 er stedet, hvor kommuner og 
regioner kan teste og udvikle nye ideer og løsninger til 
gavn for virksomheder, medarbejdere, ledere og borgere 
– og som samtidig kan være med til at forebygge 
klimaændringer, skubbe den grønne omstilling og styrke 
den grønne vækst.

Det har flere kommuner fået øjnene op for. Det har 
betydet en tilgang af nye partnere og medlemmer. Ved 
årets udgang var der i alt 76 partnere og medlemmer i 

foreningen. På den kommunale front skal vi derfor byde 
velkommen til Allerød, Rudersdal, Køge og Solrød.

Gate 21 har nu i alt 28 partner- og medlemskommuner  
og har således opnået en stærk 
forankring hos en fjerdedel af 
landets kommuner med hovedvægt i 
hovedstadsregionen, hvor 80 procent 
af kommunerne er partnere eller 
medlemmer. 

På virksomhedssiden har vi budt 
velkommen til en række nye 
virksomhedspartnere og herunder 

Current powered by GE, TDC, Philips, Realdania, 
Rambøll, HeSaLight, Delta, BIOFOS, newmedia2.0, 
Rørbæk og Møller samt Exlumi Consulting. 

Fuld oversigt over alle partnere og medlemmer findes på 
sidste opslag. 

Gate 21’s detaljerede regnskab kan fås ved at henvende 
sig på: partnerservice@gate21.dk  ■

Fordeling af omsætning Egenkapital Antal partnereÅrlig omsætning

REGNSKABSBERETNING

1 : 18
For hver krone vores  partnere investerer i os, 

skaber vi projekter for 18 kroner.

Gate 21 har skabt grønne 
projekter for mere end 

500 millioner kroner
med

76 parterne & medlemmer

Samlet omsætning 29.228.463 kroner
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MEDLEMMER

PARTNERE

Thomas Lykke Pedersen
Borgmester,  
Fredensborg Kommune

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

Steen Christiansen  
Formand
Borgmester,  
Albertslund Kommune

Willy R Eliasen 
Borgmester, 
Egedal Kommune

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

Thorkild Ærø
Direktør 
Statens 
Byggeforskningsinstitut 
ved Aalborg Universitet i 
København

Niels Axel Nielsen
Koncerndirektør
Erhverv og Myndigheder, 
Danmarks Tekniske 
Universitet

Ulf Christensen 
Administrerende direktør, 
Kuben Management 

Henrik Rasmussen
Borgmester, 
Vallensbæk Kommune

Morten Kabell
Teknik- og 
Miljøborgmester 
Københavns Kommune

Özkan Kocak
Regionsrådsmedlem 
Region Hovedstaden

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

GATE 21’S BESTYRELSE 2015

J O I N  T H E  D I G I T A L  D O T S

ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE

alternativt:
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