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FORUM 2016

SÅDAN SKABER
VI PROJEKTER OG
LIVING LABS I GATE 21
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

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.

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.

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.

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

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

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.

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

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

Illustration
over nuværende
og kommende
Living Labs i
Gate 21 og i
partnerkredsen.
Nuværende
og kommende
Living Labs
defineres i tæt
samarbejde med
partnerkredsen
i hele Greater
Greater
Copenhagen – vil
I være med?

LIVING LABS FOR GRØN OMSTILLING
OG VÆKST
Gate 21 har skabt markante resultater og
international opsigt med DOLL Living Lab. Her
testes og demonstreres de nyeste løsninger
inden for udendørsbelysning med LED-teknologi,
intelligent styring og integration af Smart
City-teknologi, sensorer og 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. ■

MERE INFORMATION
Jacob Lundgaard
Afdelingschef for Living Labs
4368 3404
jacob.lundgaard@gate21.dk

ENERGI & RESSOURCER
Kontaktperson: Martin Dam Wied,
martin.dam.wied@gate21.dk

ENERGI PÅ TVÆRS II
Formål: Projektet bygger videre på de indledende analyser og fælles politisk vision i det regionale projekt Energi
på Tværs, som blev afsluttet i 2014. I det nye toårige
projekt skal der – i tæt samspil med kommuner og
forsyningsselskaber – formuleres en fælles strategisk
energiplan og skabes et fælles overblik over kommende
investeringer inden for syv udvalgte energiområder.
Varighed: 2016 - 2018

PROGRESSHEAT
Formål: Støtter beslutningstagere og myndigheder på
lokalt, regionalt og nationalt niveau med hensyn til udvikling og implementering af integrerede strategier og
retningslinjer for introduktion af vedvarende energikilder
og energi-effektive løsninger i deres respektive områder.
Tidsramme: 2015 - 2018

CLEANTECH TIPP
Formål: Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for
Innovative Public Procurement) har til formål at fremme
innovation af cleantech ved intelligent offentlig efterspørgsel fra Øresundsregionens kommuner.
Tidsramme: 2016 - 2018

SMART CITY
Kontakperson: Lone Kelstrup,
lone.kelstrup@gate21.dk

REVUS BIG DATA OG SMART CITY
KOMPETENCECENTER
Formål: Foranalyse for at etablere samlingssted for big
data og smart city i Region H.
Tidsramme: 2016 - 2016

CPH SMART CITY LIGHTHOUSE

REVUS CPH WIFI

Formål: At etablere en fælleskommunal platform for
vidensdeling om smarte teknologiske løsninger i det
offentlige rum, der har fokus på bæredygtige løsninger.
Projektet skal også understøtte det arbejde der foregår i
henhold til den MoU, der blev indgået i maj 2014 mellem
Cisco, Frederikssund Kommune, Københavns Kommune
og Albertslund Kommune.

Formål: Foranalyse for at etablere sammenhængende
mobil- og wifidækning i Region H.
Tidsramme: 2016 - 2016

DOLL – FASE 2

Tidsramme: 2014 - 2016

Formål: Vækst, innovationsfremme,
internationalisering og tiltrækning, etablering af fase 2
med 15 km intelligent gadelys.

DOLL - SMART URBAN SERVICES

Tidsramme: 2015 - 2016

Formål: Lægge et lag ovenpå DOLL lys i form af sensornetværk og kommunikationssystemer, som genererer
data fra byens sektorer. Herunder etablering af sensor/
transmitter-muligheder samt mulighed for inddragelse
af trafik-, renovations- og watermanagement.

Formål: Udvikling af diodelaser baseret belysning til
udendørs brug.

Tidsramme: 2015 - 2016

LIGHTING METROPOLIS
Formål: Projektet vil i et bredt partnerskab mellem
kommuner, regioner, universiteter og virksomheder i
Sjælland, Hovedstaden og Skåne opbygge en samarbejdsplatform og gennemføre 20 demonstrationsprojekter inden for fremtidens smart urban lighting.
Tidsramme: 2015 - 2018

SMART CITY WORLD LABS
Formål: Projektet kobler Gate 21s og Greater
Copehagens arbejde med at etablering af living labs
indenfor smart city og grøn omstilling til et samarbejde
med Singapore. Der tages udgangspunkt i de nuværende nationale Green Labs for intelligent belysning og
smart.
Tidsramme: 2016 - 2018

D-LIGHT

Tidsramme: 2015 - 2017

GATE 21’S HORIZON2020 NETVÆRK
Formål: At opbygge kapacitet, så flere danske aktører
deltager i H2020 ansøgninger. Projektet vil være en
netværksproces med studieture til Bruxelles, seminarer
og individuel coaching af Gate 21 partnere og andre
deltagere.
Tidsramme: 2016 - 2018

LIGHTEL
Formål: Formålet med projektet er at skabe et living lab
for LED-belysning og styresystemer i Sundhedshuset
Albertslunds plejeboliger for demente og raske ældre
borgere. Projektet ønsker at vise, hvordan belysning og
styring, der er tilpasset den enkeltes behov, kan skabe
øget sundhed og livskvalitet, fx gennem forbedret søvn.
Projektets fokuserer på Non-energy Benefits som fremmende for kommuners efterspørgsel efter og anvendelse af LED-belysning og intelligent styring i kommunale
institutioner samt udbredelse til private hjem.
Tidsramme: 2016 - 2017

TRANSPORT
Kontaktperson: Anna Thormann,
anna.thormann@gate21.dk

ENDURANCE
Formål: At udbrede kendskabet og arbejdet med mobilitetsplaner i Danmark og etablere et nationalt netværk.
25 lande i EU-projektet informerer, underviser og netværker om Sustainable Urban Mobility Plans.
Varighed: 2013 - 2016

SMART MOBILITY IN LOOP CITY
Formål: Projektet skal bidrage til sammenhængende
og bæredygtige multimodale løsninger i Ringbyen.
Grønt Mobiltietskontor skal i samarbejde med
Ringbykommunerne initiere og understøtte mobilitetsløsninger i erhvervsområder i Ringbyen. Første år tilbydes interesserede virksomheder transportundersøgelser,
og der udvælges mobilitetstiltag, som kommunerne kan
implementere.
Tidsramme: 2015 - 2016

B100 - GRØN MOBILITETSPLANLÆGNING
(REVUS)
Formål: Etablere erhvervsnetværk i hele region hovedstaden. Udvikle og udrulle en mere sammenhængende
ogbæredygtig transport gennem et netværk af 100 af
de større private og offentlige virksomheder i Greater
Copenhagen.
Tidsramme: 2016 - 2019

TEST EN EL-CYKEL
Formål: I projektet bliver medarbejdere og borgere,
der pendler mere end fem km til arbejde i bil tilbudt at
afprøve en elcykel i tre måneder. Formålet er at få flere
borgere og medarbejdere til at vælge elcykel frem for
bil i pendlingen.
Tidsramme: 2014 - 2016

CNCA – UPSCALING GREEN VEHICLES
Formål: Udbrede alternative drivmidler som brint, el og
biobrændsel i Nordeuropa. Formålet er at udarbejde
fælles projekter, der kan bringe den grønne bilflåde op
i stor skala. Hvordan kan byerne tage ledelse på at få
større volumen af grønne biler ud til forbrugerne?
Tidsramme: 2015 - 2016

GRØN VÆKST
Kontaktperson: Lone Kelstrup,
lone.kelstrup@gate21.dk

BÆREDYGTIG BUNDLINJE

RH KLIMAPLAN

Formål: At understøtte udviklingen af grønne energi- og ressourceeffektive forretningsmodeller i SMVsegmentet i Region Hovedstaden. Målet er at 100
virksomheder i hovedstadsregionen har lavet nye grønne
forretningsmodeller.

Formål: Igangsættelse af 2-3 konkrete projekt initiativer,
der understøtter en CO2-fri region.

Tidsramme: 2015 - 2018

BÆREDYGTIG PRODUKTION 3.0
Formål: At understøtte udvikling og implementering
af grønne forretningsmodeller i virksomheder. Kendte
koncepter som renere teknologi og genanvendelse suppleres med nye produktorienterede miljøkoncepter som
vugge-til-vugge, lukning af materialekredsløb gennem
produkt-service-systemer og returordninger for produktilbagetagning med videre.
Tidsramme: 2015 - 2018

GRØN SMART INNOVATIONSPLATFORM
Formål: Etableringen af ’Smart Grøn Innovations
platform’ har til formål at skabe rammerne om en ny
form for innovativt forum for matchmaking, vidensdeling og Offentligt Privat Innovationssamarbejde.
Tidsramme: 2015 - 2017

Tidsramme: 2015 - 2016

SAVE-E
Formål: Projektet vil udvikle et modelværktøj, der kan
prioritere indsatsen af energibesparelser samt kvantificerer de samfundsøkonomiske konsekvenser af
disse, herunder økonomisk aktivitet, beskæftigelse og
offentlige budgetter. Projektet tager udgangspunkt i
tekniske og økonomiske potentialer inden for erhverv
og husholdninger.
Tidsramme: 2015 - 2018

STYR ENERGIEN
Formål: At kommuner i samarbejde med private partnere finder forretningsmodeller, der kan hjælpe små og
mellemstore virksomheder med at opnå energibesparelser. Fokus er på autoværksteder, maskinværksteder
og detailhandel.
Tidsramme: 2014 - 2016

SILENT CITY

Formål: At undersøge muligheden for at udvikle et klimatilpasnings Living Lab.

Formål: Det levende laboratorium skal demonstrere en
ambitiøs indsats overfor trafikstøjbekæmpelse, som
fremmer livskvaliteten og sundheden for borgere, og
samtidig skaber vækst for danske virksomheder.

Tidsramme: 2016

Tidsramme: 2015 - 2016

KLIMATILPASNING

BYG & BY
Kontaktperson: Pernille Skjershede Nielsen,
pernille.skjershede.nielsen@gate21.dk

NORDIC BUILT – LIVING IN LIGHT
Formål: At udvikle nye systemløsninger til bedre boligkvalitet i ældre og ofte bevaringsværdigt byggeri i større
nordiske byer.
Tidsramme: 2013 - 2016

BIPV QUALITY CITIES
Formål: At støtte opførelsen af kommunale solcelleanlæg
med op til 10 % af anlægsudgiften, og at kommunerne
gør målinger af effektiviteten tilgængelige for offentligheden. Derudover markedsanalyse og transparens i
forhold til funktion og praksis for bygningsintegrerede
solcelleanlæg. Projektet har en målsætning om at nå 3,8
MW anlæg på tre år.
Tidsramme: 2013 - 2017

LOW COST ACTIVE HOUSE BIPV
Formål: Hovedformålet med projektet er at realisere
en demonstrationskampagne med tre MWp konkurrencedygtige BIPV-løsninger i relation til lavenergiklasse
2020, energi-neutrale eller plus-energi nybyggeri eller
renovering.
Tidsramme: 2015 - 2018

VÆKST VIA ENERGIRENOVERING
Formål: At fremme vækst via energirenovering ved at
motivere boligejere til at efterspørge rådgivning om
og gennemførsel af energirenovering og samtidig løfte
erhvervslivets kompetencer på området.
Tidsramme: 2015 - 2017

E-SAVE
Formål: At udvikle redskaber til brug i den kommunale
sagsbehandling, så råderummet for energirenovering
af bevaringsværdige bygninger med SAVE kriterier 3-6
øges.
Tidsramme: 2014 - 2015

NORDIC BUILT – ACTIVE ROOFS AND FACADES
Formål: Projektets mål er at udvikle nye metoder til bygningsintegrerede løsninger til bæredygtig renovering.
Projektet vil blandt andet arbejde med isolering, vinduer,
varmegenanvendelse, ventilationsdesign, bygningsintegrerede solceller samt kobling til smart grid.
Tidsramme: 2014 - 2017

SMART GRID SCHOOL RENOVATION
COPENHAGEN
Formål: At udvikle og teste et bygningsintegreret solcelletag, som giver mulighed for lokal lagring af energi
og integration med Smart Grids. Projektet vil udvikle en
prototype af denne teknologi, som testes på en skolebygning i København.
Tidsramme: 2014 - 2016

INDOOR CLIMATE SYSTEM I SKOLEBYGNINGER
Formål: At designe og afprøve nye sammenhængende
indeklima- og energistyringssystemer til brug i skoler.
Projektet tager udgangspunkt i at udvikle nye funktionskrav og tilpassede driftsstrategier, som skaber behov for
at designe nye, sammenhængende installations infrastruktur og styringssystemer – kombineret i en samlet,
integreret design model.
Tidsramme: 2014 - 2017

PV ACTIVE ROOFS AND FACADES
Formål: Udbredelse af effektive BIPV-løsninger med
fokus på brugen af PV-moduler i såvel tagløsninger som
i generelle renoveringsprojekter og nybyggeri. Fokus på
renoveringsprojekter i almene boligforeninger. Projektet
vil arbejde med rentable og bygningsintegrerede solcelleløsninger i smarte tage og facader.
Tidsramme: 2014 - 2017

NATIONALT BEDREBOLIG-REJSEHOLD
Formål: Det nationale BedreBolig-rejsehold skal gøre
det enklere og mere overskueligt for den enkelte boligejer at energirenovere sin bolig. Gate 21 har på vegne af
Energistyrelsen udviklet et nationalt rejseholdstilbud til
alle aktører og fungerer nu som projektleder herfor og
indgår i bemandingen.

CNCA – NEW FINANCIAL AND DELIVERY
MODELS FOR RETROFITTING BUILDINGS
Formål: At øge helhedsrenoveringer af bygninger i moderne byer gennem konference, hvor erfaringer skal deles med det formål at udvikle en mere helhedsorienteret
holistik/global model til at tilgå retrofittings.
Tidsramme: 2015 - 2016

1
18

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

50
500

Vi har skabt mere end 50
grønne 
projekter til en
samlet værdi af mere end
500 millioner kroner
Tallene er baseret på Gate 21’s årsregnskab for 2015
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