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1 : 18 

50 : 500 
Gate 21 har skabt  mere end 50 grønne projekter til 
en samlet værdi af mere end 500 millioner kroner 

For hver krone vores partnere investerer i os, 
skaber vi projekter for 18 kroner.  





Grøn vækstrate på 15,4%  



Hvordan skaber vi grøn vækst?  

1. Omstilling af energisystemet til VE 

2. Energieffektive & smarte bygninger 

3. Grøn og effektiv mobilitet  

4. Cirkulær økonomi & ressourceeffektivitet 

5. Smart city (IoT) 

6. Living labs 

 
 



Energiomstilling   

Energi på Tværs 2016-2018: 
 

• Investeringsoverblik & strategisk energiplan for mia. kr 
• Politiske topmøder & lokale demonstrationsprojekter 



Energieffektive bygninger 

• Smarte bygninger – en del af energisystemet 

• Grøn vækst & energirenovering af private boliger  

• Skoler & indeklima 



Grøn & effektiv mobilitet 

1. Effektiv mobilitet understøtter vækst

2. Grøn mobilitet i ReVUS (2016-2019) for RH & ringbyen
 B100 – mobilitetsnetværk for virksomheder

 Mobilitetsplanlægning – arbejdssted & bostedskommuner

 Lokale demonstrationsprojekter – fx Test en Elcykel & ITS



Cirkulær økonomi & 

ressourceeffektivitet 

1. Ressourceeffektivitet kan

styrke produktivitet og

konkurrenceevne

2. Grønne

forretningsmodeller i 100

virksomheder i hele RH

(Bæredygtig bundlinje)

3. Samarbejde med Dansk

Symbiosecenter



Smart City & IoT 

• Hvordan ser fremtidens smarte byer ud?

• Øget ressourceffektivitet & produktivitet med op
til 18% (PWC).

• Strategiudvikling og implementering i
kommunerne > nye projekter på vej

• National smart city konference med Kuben Mgt

• Greater CPH er internationalt fyrtårn -
konference i København i 7-8. juni.



Flere bundlinjer 
CO2 reduktion 
Energibesparelse 
Økonomisk besparelse for kommuner (+ 175 mio. kr) 
Nye tekniske løsninger (digitalisering/Smart city) 
Stort vækstpotentiale hos virksomheder 

DOLL – Living Lab for  

belysning & smart city 



Silent City – partnerskaber 
• Brugte vindmøllevinger og gammel plast 

bliver til støjdæmpende autoværn (NCC & 
Vallensbæk).

• Hvidbog om trafikstøj (Realdania)

• Husk konferencen i Christiansborg 18. maj 






