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POUL ERIK LAURIDSEN
DIREKTØR, GATE 21

Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, 
kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, 
der arbejder sammen på tværs for at skabe grøn 
omstilling og vækst i Region Sjælland, Region 
Hovedstaden og Region Skåne – eller Greater 
Copenhagen, som metropolen kaldes. 
 
Vores vision er at bidrage til at gøre Greater 
Copenhagen til den førende region i verden for 
grøn omstilling og vækst. Vi gør det ved at bruge 
regionernes og kommunernes efterspørgsel 
til sammen med vidensinstitutionerne og 
virksomhederne at udvikle, demonstrere og udbrede 
nye ressourceeffektive løsninger på klima- og 
energiområdet.

Derfor er vi så glade for at kunne byde velkommen til 
en stor ny partnerkreds, der tæller Region Sjælland 
og 15 kommuner i regionen. Det kan vi, fordi Gate 
21 og Energiklyngecenter Sjælland denne sommer 
fusionerede for at sætte ekstra skub på ambitionerne 
for den grønne omstilling.  I kølvandet heraf kan vi 
også byde velkommen til to ledende energiselskaber 
i regionen, nemlig SEAS-NVE og KARA / NOVEREN 
(som kan ses på forsiden).

Et andet centralt skridt for Gate 21 til at styrke 
arbejdet for den grønne omstilling og vækst er, at 
vi nu har indgået en associeringsaftale med Dansk 
SymbioseCenter. Ambitionen for SymbioseCentret 
er at være hele Danmarks kompetencecenter for 
industrielle symbioser. Med den formelle aftale 
ønsker vi at styrke samarbejdet omkring cirkulær 

økonomi, der er blevet et decideret indsatsområde i 
Gate 21, ressourceeffektivitet, vækstpartnerskaber 
og grøn omstilling gennem industriel symbiose. 
Også dette samarbejde glæder vi os over – ligesom 
vi skal styrke samarbejdet med de andre stærke 
erhvervsfremmeaktører for sammen at accelerere 
den grønne omstilling og vækst. 

Gate 21 er på få år blevet en central partner- og 
klyngeorganisation for grøn omstilling og vækst i 
Greater Copenhagen. Det forpligter. Derfor har vi 
gennem det seneste år også kigget indad for at styrke 
vores procedurer, systemer og gennemsigtighed 
med en ambition om at opnå guldcertificering som 
klyngeorganisation. Det lykkedes. Evalueringen 
konkluderede, at Gate 21 er af de førende klynger i 
Europa inden for efterspørgselsdrevet innovation. Vi 
er med andre ord dygtige til at skabe nye løsninger 
med afsæt i kommuners og regioners efterspørgsel. 
Det er vi stolte af. Certificeringen gennemføres af The 
European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), 
læs eventuelt mere om det på vores hjemmeside. 

Med en udvidet og endnu stærkere partnerkreds, 
med en styrket forankring blandt de grønne 
erhvervsfremmeaktører i Greater Copenhagen og 
med en stærk, transparent organisation er Gate 21 
klar til at skabe flere konkrete resultater, der skal 
bidrage til at gøre vores metropol til verdens førende 
for grøn omstilling og vækst.

Det næste skridt tager vi sammen. 

Leder
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VI SAMLER DEN GRØNNE 
OMSTILLING AF GREATER 
COPENHAGEN
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”
”

Alene på den danske side har Greater Copenhagen-
samarbejdet betydet, at Østdanmarks 46 kommuner 
og de to regioner har skabt et samarbejde, der 
fokuserer på nogle konkrete dagsordener. Jeg har 
sammen med mine danske og svenske kolleger fra 
regioner og kommuner besluttet, at vi vil fokusere på  
vedvarende energi og ressourceeffektiv produktion.

Greater Copenhagen er grøn. Det ved man godt 
globalt. Det skal vi høste frugterne af.  
Derfor har vi taget skridt mod at designe 
fremtidens smarte energi- og ressourcesystem i 
Greater Copenhagen med kommunerne og deres 
fjernvarmeværker som nøgleaktører. Hvis det lykkes 
os, kan vi producere billigere, vi vil blive endnu mere 
interessante globalt - og Greater Copenhagen vil 
være endnu grønnere.

Jens Stenbæk
Regionsrådsformand i Region Sjælland

AF LE LYBY

NEXT STOP:  
GREATER COPENHAGEN
Det grønne tog mod fossilfrihed kører stærkt i Skandinavien. 
Men den internationale konkurrence er blevet hårdere, og der 
er brug for en fælles indsats, som støtter grøn innovation 
og skaber arbejdspladser. Derfor er kommuner og regioner 
i Sjælland, Hovedstaden og Skåne gået sammen i det 
erhvervspolitiske samarbejde Greater Copenhagen for blandt 
andet at få investorer, turister, virksomheder og talenter 
til at stoppe op – og få øjnene op for de grønne ambitioner 
i regionen. Gate 21 arbejder gennem løsningsorienterede 
projekter på at bidrage til, at Greater Copenhagen bliver 
verdens førende region for grøn omstilling og vækst.

Et tættere og koordineret samarbejde 
på tværs af de tre regioner betyder, at vi 
sammen kan vise verden omkring os, at vi står 
rigtigt stærkt inden for grønne og innovative 
løsninger. Virksomhederne har for eksempel 
meget at byde på, når det handler om grøn 
energiteknologi – det skal vi kendes for 
internationalt. Derfor arbejder vi i Greater 
Copenhagen for at styrke vækstbetingelserne 
i regionen, så vi i konkurrencen med de andre 
internationale metropoler kan tiltrække flere 
investeringer, talenter og arbejdspladser.

Sophie Hæstorp Andersen
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden
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Samtidig er den grønne omstilling en klar styrkeposition for 
Greater Copenhagen, også internationalt. Og det er klart, at 
Gate 21 er blevet den motor i metropolen, der samler kommuner, 
regioner, private virksomheder og forskningsinstitutioner i 
arbejdet med at udvikle og demonstrere morgendagens grønne 
løsninger i offentligt-private innovationssamarbejder, -projekter 
og Living Labs. Gate 21 er også en platform, hvor kommuners 
medarbejdere og ledere får tilført viden og kompetencer, som de 
ellers ikke ville have haft adgang til. 

Gate 21 bidrager til, at vi i Greater Copenhagen kan fastholde 
den grønne førertrøje og omsætte denne styrkeposition til at 
skabe bæredygtig, grøn vækst og jobs i erhvervslivet.

Steen Christiansen 
Borgmester i Albertslund 
Formand for Greater Copenhagen and Skåne Commitee 
Formand for Gate 21

”Greater Copenhagen and Skåne Commitee er 
et unikt samarbejde mellem tre regioner og 79 
kommuner på begge sider af sundet. Vores fælles 
fokus for Greater Copenhagen er at øge væksten 
og gøre det lettere for vores borgere at arbejde i 
vores lande. Den grønne omstilling er vigtigt for 
væksten, men også når vi skal konkurrere med andre 
nordeuropæiske metropoler.

Henrik Fritzon
Regionsrådsformand i Region Skåne 
og næstformand i Greater Copenhagen and Skåne 
Commitee

Læs mere
Læs mere om projekter i 
Greater Copenhagen på
www.gate21.dk/projekter

”
LØFTESTANG FOR BÆREDYGTIGE 
LØSNINGER

Greater Copenhagen handler helt overordnet om at skabe en 
fælles stærk metropol på tværs af Region Sjælland, Region 
Hovedstaden og Region Skåne, der skal fremme den grønne 
omstilling og samtidig skabe jobs og vækst. Det er der gode 
grunde til: 

Inden 2050 skal vi have omstillet hele vores produktionsarbejde 
og vores infrastruktur til at fungere med vedvarende energi. 
Så når kommuner og regioner i de kommende år skal investere 
et trecifret milliardbeløb i den offentlige infrastruktur - i veje, 
transportsystemer, affald, vand, varme, sygehuse og så videre 
– skal de investeringer være en løftestang for at udvikle grønne 
idéer og løsninger med udgangspunkt i borgernes behov. Det 
handler både om, hvordan vi kan udvikle og drive velfærdsstaten 
smart og med så lave omkostninger som muligt, og om at vi skal  
bruge ressourcerne effektivt, så der også er en klode til de 
generationer, som kommer efter os. Det er den største politiske 
udfordring lige nu og de kommende 20 til 35 år.
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I spidsen for det nye Center for Energiomstilling 
står Henrik Teglgaard Lund, Energiklyngecenter 
Sjællands tidligere direktør. Vi har spurgt Henrik om, 
hvordan Center for Energiomstilling kan bidrage til 
energiomstillingen, og hvilke opgaver det kommende 
arbejde byder på.

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT ETABLERE  
ET CENTER FOR ENERGIOMSTILLING?
”For at nå kommuner og regioners ambitiøse 
målsætninger på energiområdet, så skal der fart på 
udviklingen. Centret vil styrke partnernes indsats ved 
at skabe og gennemføre fælles udviklingsprojekter og 
sikre, at indsatsen er stærk, effektiv og fokuseret.” 

HVILKE OPGAVER SKAL LØSES, FOR AT DANMARK 
KAN BLIVE FOSSILFRIT? 
”Opgaven er først og fremmest, at vi skal have 
reduceret energiforbruget og omstillet til en 
vedvarende energiproduktion. Mere konkret betyder 
det, at vi skal blive bedre til at udnytte spildvarme 
fra for eksempel virksomheder og spildevand til at 
dække vores varmebehov. Vi skal have skabt et mere 
fleksibelt energisystem, hvor den vedvarende energi 
kan udnyttes fuldt ud. 

Og vi skal have etableret de rette anlæg, der 
kan realisere omstillingen. Her vil Center for 
Energiomstilling bidrage med helhedsorienterede 
løsninger, der både skaber stærke partnerskaber 

AF KATRINE MUNCH VOLLESEN

Den 1. juli 2016 blev Center for Energiomstilling etableret. 
Oprettelsen af centeret er en central del af fusionen mellem 
Gate 21 og Energiklyngecenter Sjælland og er en markant 
organisatorisk oprustning af Gate 21’s indsatsområde ’Energi’.

bag mulige anlæg og medregner de økonomiske 
og demokratiske perspektiver i at etablere anlæg. 
Centeret vil besvare spørgsmål som; hvordan 
fremtidssikrer vi investeringerne? Hvilken effekt får 
anlægget for lokaløkonomien og beskæftigelsen? 
Hvem skal eje anlæggene, og hvem skal bestemme, 
hvor de skal placeres?” 

HVORDAN VIL CENTER FOR ENERGIOMSTILLING 
STYRKE DET TVÆRREGIONALE SAMARBEJDE PÅ 
ENERGIOMRÅDET? 
”Center for Energiomstilling skal fungere som 
knudepunktet for strategisk energiplanlægning og 
implementering i både Region Sjælland og Region 
Hovedstaden. I centeret puljer vi al erfaring og viden 
for at skabe netværk og samarbejde mellem partnere 
med lignende udfordringer. 

I det arbejde er det en stor styrke, at arbejdet med 
energiomstilling kan trække på Gate 21’s tværfaglige 
indsatsområder, hvor det giver mening. Derudover 
har de sjællandske kommuner nu fået adgang til en 
bredere partnerkreds, der giver nye og spændende 
samarbejdsmuligheder.”

HVILKEN ROLLE FÅR PROJEKTET ENERGI PÅ TVÆRS 
I DET NYE CENTER FOR ENERGIOMSTILLING? 
”Projektet får en vigtig rolle for Center for 
Energiomstilling, fordi det er med til at styrke 
samarbejdet på tværs af kommunegrænser og nu 

ENERGI

NYT CENTER FOR 
ENERGIOMSTILLING
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også på tværs af regioner. Kommunerne Roskilde, 
Solrød, Greve og Køge er blevet inviteret med til 
at deltage i Energi på Tværs, og en række faglige 
aktiviteter vil være åbne for de øvrige sjællandske 
kommuner og forsyningsselskaber.” 

HVILKEN ROLLE FÅR CENTER FOR 
ENERGIOMSTILLING I GREATER COPENHAGEN-
SAMARBEJDET ? 
”Samarbejdet i Greater Copenhagen giver gode 
muligheder for at fokusere på helhedsløsninger for 
hele Sjælland. Region Sjælland er eksempelvis rig på 
energiressourcer, som metropolen er storforbruger 
af - herunder biogas, halm og vindstrøm. Center for 
Energiomstilling vil mobilisere relevante partnere, 
gennemføre aktiviteter og formidle resultaterne til en 
bredere kreds - både i Danmark og internationalt. Et 
tættere energisamarbejde i Greater Copenhagen kan 
være med til at sikre gode fremadrettede løsninger og 
kloge investeringer.” ■

MERE INFORMATION
Henrik Teglgaard Lund, centerleder,  
Center For Energiomstilling  
henrik.teglgaard.lund@gate21.dk

Foto: State of Green
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IMPLEMENTERINGS- 
PROJEKTET II
Implementeringsprojektet II understøtter 
processen omkring opførelse af både biogas- og 
nærvarmeanlæg i Region Sjælland. Projektet 
understøtter samarbejdsprocesser mellem relevante 
aktører i kommunen og bidrager med viden, sparring 
og projektdokumenter. 

PARTNERE
Odsherred, Lejre, Guldborgsund, Næstved, Stevns, 
Holbæk og Vordingborg Kommune samt Roskilde 
Universitet.

FINANSIERING
Projektet er finansieret af de deltagende kommuner 
og Region Sjælland med i alt 1.480.000 kroner. 

VARIGHED
December 2015 – november 2016

MERE INFORMATION
Sara Edske Møller, kommunikationskonsulent
sara.edske.moeller@gate21.dk

AF KATRINE MUNCH VOLLESEN

Fusionen mellem Gate 21 og Energiklyngecenter Sjælland 
betyder et styrket Gate 21 på energiområdet både i forhold 
til fagligheden og projektbredden. Det nye Center for 
Energiomstilling, der blev dannet ved fusionen, har en bred 
projektportefølje, der arbejder med alle aspekter af omstillingen 
til vedvarende energi og er forankret i både Region Sjælland og 
Region Hovedstaden. Læs mere om projekterne her.

ENERGI 

GATE 21 STYRKER 
ENERGIFAGLIGHEDEN

VIND – SOM KATALYSATOR 
FOR LOKAL UDVIKLING
Projektet arbejder tæt sammen med lokale borgere, 
der har interesse for at engagere sig i og udvikle 
lokale vindmølleprojekter. Projektet samarbejder 
også med kommunerne om at koble udvikling af 
borgerdrevne vindmølleprojekter med kommunernes 
strategiske energiplanlægning.

PARTNERE
Holbæk, Kalundborg samt Odsherred Kommune, 
Det Grønne Hus i Køge, Windpeople og Roskilde 
Universitet. 

FINANSIERING
Projektet er støttet af Region Sjælland med 
1.000.000 kroner. Derudover bidrager kommunerne i 
form af egne timer.

VARIGHED
September 2015 - februar 2017

MERE INFORMATION 
Lærke Møller Toftlund, projektleder
laerke.moeller.toftlund@gate21.dk
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PRIMES – GRØNNE INDKØB
EU-projektet PRIMES understøtter indkøbere i kommuner 
og Region Sjælland i arbejdet med at bruge offentlige 
indkøb strategisk for at nå deres målsætninger på klima- 
og energiområdet. Projektet sikrer dialog med nøgle-
personer i kommuner og region for at udvikle de bedst 
mulige udbudskriterier i konkrete energirelevante indkøb. 

PARTNERE
PRIMES består af 12 partnere fordelt på syv lande. Den 
danske del er et samarbejde mellem Holbæk Kommune 
og Energy Consulting Network. 

FINANSIERING
PRIMES er finansieret af støtteprogrammet Intelligent 
Energy Europe med ni millioner kroner.

VARIGHED
November 2013 - november 2016

MERE INFORMATION
Lærke Møller Toftlund, projektleder
laerke.moeller.toftlund@gate21.dk
www.primes-eu.net

ENERGI PÅ TVÆRS
Energi på Tværs arbejder mod at skabe en fælles plan for, 
hvordan vi indfrier energivisionen om et fossilfrit energi- 
system i 2035 og et fossilfrit transportsystem i 2050 i  
Region Hovedstaden. Planen skal fungere som udgangs-
punkt for kommunernes egne strategiske energiplaner. 

PARTNERE
Region Hovedstaden, Allerød, Ballerup, Bornholm, 
Brøndby, Christiansø, Dragør, Egedal, Fredensborg, 
Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, 
Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, 
Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, 
København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby 
og Vallensbæk Kommune. Derudover er Roskilde, Solrød, 
Greve og Køge Kommune med. Forsyningsselskaberne 
Amager Ressource Center (ARC), Centralkommunernes 
Transmissionsselskab (CTR), Hovedstadsregionens 
Naturgas (HMN), Hovedstadsområdets 
Forsyningsselskab (HOFOR), Norfors, Hillerød Forsyning, 
Forsyning Helsingør, Vestegnens Kraftvarmeselskab 
(VEKS) og Vestforbrænding. 

FINANSIERING
Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og 
forsyningsselskaberne. Kommuner og selskaber bidrager 
derudover med medfinansiering i form af timer. 

VARIGHED
August 2016 – august 2018

MERE INFORMATION
Anders Hasselager, seniorprojektleder
anders.hasselager@gate21.dk

BIOGAS2020
Formålet med projektet Biogas2020 er at skabe 
sammenhæng mellem erhverv, lokalsamfund og 
energiforsyning for at synliggøre, hvordan partnerne 
mest optimalt kan knytte potentielle biogasanlæg 
sammen med industrivirksomheder. 

PARTNERE
Biogas2020 er en del af et større Interreg-projekt under 
Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak, 
som er et samarbejde mellem 33 partnere fra Norge, 
Danmark og Sverige, heriblandt Roskilde Universitet og 
Frederikssund Kommune. 

FINANSIERING
Region Sjælland medfinansierer aktiviteter knyttet til 
sjællandske kommuner. Den samlede finansiering er på 
11,8 millioner euro. 

VARIGHED
Juli 2015 - juni 2018 

MERE INFORMATION 
Henrik Teglgaard Lund, centerleder
henrik.teglgaard.lund@gate21.dk

GRØN KOLLEKTIV VARME
Grøn Kollektiv Varme understøtter fjernvarmeselskaber 
og kommuners arbejde med at omstille til vedvarende 
energi og at fremme grønne løsninger i den 
kollektive varmeforsyning. Projektet vil arbejde med 
seks mulige cases udarbejdet af kommunerne og 
forsyningsselskaberne, der kan bidrage til at reducere 
brugen af fossile brændsler i Region Sjælland. 

PARTNERE
Roskilde Universitet, Dansk SymbioseCenter, Næstved 
Kommune, Næstved Varmeværk, Fensmark Fjernvarme, 
Guldborgsund Kommune, REFA, Kalundborg Forsyning, 
Roskilde Kommune, FORS a/s, Vordingborg Kommune, 
Vordingborg Forsyning, Odsherred Kommune og 
Nykøbing Sjælland Varmeværk.

FINANSIERING
Projektet er finansieret af Region Sjælland med  
1.500.000 kroner. Derudover bidrager selskaber og 
kommuner med finansiering – primært i form af egne 
timer.

VARIGHED
September 2016 – juni 2018

MERE INFORMATION
Henrik Teglgaard Lund, centerleder
henrik.teglgaard.lund@gate21.dk
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HVORFOR SØSÆTTER GATE 21 ET NYT INDSATS-
OMRÅDE MED FOKUS PÅ CIRKULÆR ØKONOMI? 

”Vi må og skal arbejde med det kæmpe potentiale, 
der ligger i jobskabelse, eksport og konkurrenceevne 
såvel som i CO2-reduktioner og materialebesparelser i 
en ressourceknap verden. 

I Gate 21 ser vi cirkulær økonomi som en positiv og 
central drivkraft til, at vi og vores partnere kan nå 
målene med at accelerere den grønne omstilling 
i forbindelse med blandt andet klimaplaner samt 
ressource- og affaldsplaner. 

Samtidig har EU lavet en pakke for cirkulær 
økonomi, der har været med til at understrege, 
at cirkulær økonomi er kommet for at blive. FN’s 
nye bæredygtighedsmål – særligt det 12. mål om 
bæredygtig forbrug og produktion – sætter også 
fokus på den dagsorden. 

Ressourcedagsordenen er allerede meget højt 
prioriteret i en del kommuner i Region Sjælland, 
ligesom den prioriteres stadig højere generelt i 
Greater Copenhagen - og her er det vigtigt, at 
Gate 21 kan bidrage med videndeling på tværs af 
kommunerne og de tre regioner, så de kan få erfaring 
og fremdrift igennem hinandens arbejde.”

CIRKULÆR ØKONOMI

GATE 21 FÅR FOKUS PÅ 
CIRKULÆR ØKONOMI

Der er tryk på klodens ressourcer. FN og EU såvel som flere 
virksomheder har spottet, at cirkulær økonomi både er en tilgang 
til at få dyrebare ressourcer til at række længere, og at det 
samtidig kan bidrage til forbedret konkurrenceevne og udvikling 
af nye produkter. Også kommuner og regioner arbejder med at 
være mere ressourceeffektive, og nu sætter Gate 21 ind med et 
tværgående programområde, som skal hjælpe partnerkredsen 
med at høste potentialerne i en mere cirkulær økonomi.

AF LE LYBY

HAR PARTNERNE IKKE ALLEREDE FOKUS PÅ 
RESSOURCERNE RUNDT OMKRING?

”Jo, helt sikkert, men der er brug for endnu 
mere handling. Hvis alle i verden brugte ligeså 
mange ressourcer som danskerne, ville vi have et 
ressourceforbrug, der svarer til tre jordkloder. Vi bliver 
flere og flere på kloden, vi bliver ældre, men der bliver 
altså ikke flere ressourcer. 
 
Det er ikke bare uholdbart; det betyder også, at de 
virksomheder og de kommuner, der kan komme med 
løsninger til disse udfordringer, vil have mulighed 
for at skabe et forretningsgrundlag og bedre byer 
for borgere. Det er derfor, Gate 21 nu opprioriterer 
området. I Gate 21 har vi hele tiden haft meget fokus 
på energidagsordenen. Med det nye tværgående 
indsatsområde kommer også ressourceområdet i 
fokus.”

HVAD VIL GATE 21 KONKRET SPILLE IND MED TIL 
PARTNERNE I DET NYE PROGRAMOMRÅDE FOR 
CIRKULÆR ØKONOMI?
”Udgangspunktet er kommunernes udfordringer. 
De overordnede indsatser er tværgående strategi-
udvikling, grøn erhvervsudvikling og offentlig 
efterspørgsel. Vi har allerede konkrete projekter, der 
løfter indsatsområdet, eksempelvis  

INTERVIEW MED
PROGRAMLEDER LINE BECH

10 INSIGHT 21 2016  2 / 2



Bæredygtig Bundlinje, der skal skabe grønne 
forretningsmodeller for 100 små og mellemstore 
virksomheder og Cleantech TIPP, hvor vi vil styrke den 
innovative del af den offentlige efterspørgsel – og 
herunder også hvordan den offentlige indkøbsmuskel 
kan anvendes intelligent til at bidrage til omstillingen 
til en mere cirkulær økonomi.

Derudover vil vi kigge på tværs af bæredygtige 
bystrategier både i og uden for Danmark for at 
se, hvad der virker, og hvad partnerne med fordel 
kunne vælge at bygge videre på. Vi tror også, at der 
er stort behov for erfarings- og vidensdeling blandt 
kommunale partnere samt at trække international 
viden til Danmark, for eksempel fra Ellen MacArthur 
Fonden. Helt konkret planlægger vi i det nye år 
et videndelings- og projektudviklingsmøde om 
kommuners muligheder inden for deleøkonomi.

Endelig vil vi naturligvis holde et skarpt øje med 
finansiering og projektmuligheder inden for cirkulær 
økonomi. Eksempelvis er der i forbindelse med EU’s 
cirkulær økonomi-pakke afsat 650 millioner euro i 
Horizon 2020 programmet og 5,5 milliarder euro via 
strukturfondene.” ■

Foto: Kasper Lavlund Bornø Jensen

Programleder for Gate 21’s nye indsatsområde, 
Cirkulær Økonomi, er Line Bech, som har over ti 
års erfaring med CSR og bæredygtig udvikling fra 
Miljøministeriet og Håndværksrådet. Hun har arbejdet 
med at styre nationale initiativer for offentlig grøn 
efterspørgsel og frivilligt miljøarbejde i virksomheder 
samt været med til at udvikle strategi for affalds-
forebyggelse. I Håndværksrådet arbejdede hun med 
rådgivning af små og mellemstore virksomheder i 
forhold til ansvarlig leverandørstyring og CSR.

Line Bech kan kontaktes for input og spørgsmål  
til indsatsområdet Cirkulær Økonomi på  
line.bech@gate21.dk og telefon 5365 7003.

BÆREDYGTIG VÆKST OG JOBS
Ifølge Europa-Kommissionen vil øget 
affaldsforebyggelse, eco-design, genbrug og 
lignende kunne give en nettobesparelse på 600 
milliarder euro, svarende til otte procent af 
den årlige omsætning for virksomheder i EU. 
Samtidig kan det reducere de samlede årlige 
emissioner af drivhusgasser med to til fire 
procent. 

EU’s pakke om cirkulær økonomi har fokus på at 
lukke ressourcekredsløbet og få den maksimale 
værdi ud af produkter og materialer gennem 
øget genanvendelse og genbrug. Pakken 
indeholder både revisioner af affaldslovgivning 
samt indsatser i særlige sektorer og 
materialestrømme, herunder madspild, 
plast, kritiske råstoffer, byggeri, biomasse og 
biobaserede produkter. 

EKSEMPEL PÅ ET CIRKULÆRT PROJEKT 
Mange af vores partnere arbejder allerede 
proaktivt med området – eksempelvis NCC, 
Miljøskærm og Vallensbæk Kommune, der 
sammen afprøver støjskærme lavet af gamle 
vindmøllevinger. I sommer blev der opsat en 
82 meter lang og to meter høj støjskærm i 
Vallensbæk.

Vindmøllevinger kan normalt ikke genbruges, og 
ender derfor på deponi. Hvert år skal der betales 
for at deponere 10.000 tons glasfibermaterialer 
– og det miljøproblem er kun stigende. 

Firmaet Miljøskærm er ved at udvikle en grøn 
forretningsmodel på dette miljøproblem ved 
at granulere vingerne og genanvende dem som 
støjskærme. NCC står for entreprenørarbejdet 
og udvikler samtidig et forretningskoncept for 
opstilling af miljøskærmen.

Følg projektet på Silent City’s LinkedIn-profil.

Læs mere
Læs mere om indsatsområdet på 
www.gate21.dk
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FOTOS: RASMUS DEGNBOL 

I Gate 21 har vi et stort fokus på at 
bringe folk sammen og skabe unikke 
muligheder for at netværke og 
dele viden på tværs. Hvert år laver 
vi en lang række arrangementer 
både for og sammen med vores 
partnere. Det seneste halve år har 
vi blandt andet holdt en national 
Smart City-konference, en temadag 
om grøn omstilling og vækst i 
planstrategier og kommuneplaner, 
en privat partnerdag, Strategisk 
Forum, Borgmesterforum, 
Generalforsamling og en 
international Smart City-
konference. Og som noget nyt 
åbner vi nu dørene for Academy 21, 
hvor vi deler viden og erfaringer fra 
vores projekter med vores partnere 
og medlemmer. Læs mere om 
Academy 21 på side 20.

På disse sider kan du se nogle af 
billederne fra den internationale 
konference, da Gate 21 sammen 
med Albertslund, Frederikssund 
og Københavns Kommune åbnede 
dørene for 350 deltagere fra 
mere end 25 forskellige lande til 
konferencen Greater Copenhagen 
Smart Solutions.

NETVÆRK & 
VIDENDELING 
I GATE 21

12 INSIGHT 21 2016  2 / 2



NY KONFERENCE 
SMART CITY - SMART STRATEGI 
2017: BÆREDYGTIG UDVIKLING I 
HELE LANDET

Mange kommuner rundt om i landet arbejder allerede med 
Smart City og har igangsat forskellige smarte initiativer. 
Men hvordan sikrer vi, at Smart City også kommer på den 
strategiske dagsorden i regionerne, byerne og landsbyerne? 
Hvad er det for nogle værktøjer, som kan være med til at få 
Smart City integreret i den strategiske byledelse? Og hvordan 
kan Smart City være med til at skabe et smartere, mere 
bæredygtigt og attraktivt samfund?

De spørgsmål vil danne rammen om konferencen, hvor NRGi og 
Gate 21 vil samle regioner, kommuner og virksomheder fra hele 
landet til årets Smart City-konference.

Hold dig opdateret om konferencen, og hvornår der er mulighed 
for tilmelding via Gate 21’s nyhedsbrev. Tilmeld dig nyhedsbrevet 
på Gate 21’s hjemmeside. 

TID 
Onsdag den 1. februar 2017

STED
Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø.

MERE INFORMATION
Helle Bygholm, kommunikationskonsulent, Gate 21 
helle.bygholm@gate21.dk
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Projektet Cleantech TIPP, der står for Cleantech 
Testbed for Innovative Public Procurement, samler i 
alt 22 kommuner, forsyningsselskaber, virksomheder 
og andre organisationer i Greater Copenhagen under 
en fælles vision om at bruge offentlige indkøb til at 
skabe grøn innovation. 

Udviklingsprojektet udforsker mulighederne 
i innovative udbud igennem tre hoveddele: 
Markedsdialog, offentlig-privat innovations-
samarbejde (OPI) og test af nyudviklede løsninger, 
der kan skaleres og repliceres. Arbejdet i projektet skal 
forbedre kommunernes metoder i forhold til at lave 
strategiske indkøb, som i højere grad end tidligere 
tager udgangspunkt i fagfolkenes behov for at 
fremtidssikre den offentlige sektor med innovation. 

VI SKAL UDNYTTE MULIGHEDERNE
”Man kan lave nok så mange vejledninger om udbud, 
men det eneste, der kan sikre en forankring af de nye 
muligheder, er, at offentlige og private aktører får 
førstehåndserfaringer med at gennemføre innovative 
udbudsprocesser.  Innovation kræver en investering 
i tid for at udvikle tillid i nye roller, indhente de 
rette kompetencer og sikre medejerskab hos alle 
interessenter,” fortæller projektleder for Cleantech 
TIPP, Martin Dam Wied, og fortsætter: 

AF LE LYBY

EU’s nye udbudsregler giver kommunerne redskaber til 
at bruge offentlige indkøb som et springbræt til at skabe 
vækst og innovation i arbejdet med klima og ressourcer. Men 
udbudsregler alene gør ikke forskellen; hvis innovationen i udbud 
i den offentlig sektor skal vokse, skal der investeres i erfaringer 
med nye processer og metoder. 

”Innovative udbud, der gør brug af markedsdialog, 
skal ses som et strategisk værktøj i kommunerne til at 
fremtidssikre innovation i den offentlige sektor. Det 
kræver en ny måde at turde og tænke samarbejde og 
indkøb på, hvis man som offentlig indkøber ønsker 
at udnytte innovationspotentialet uden at falde i 
juridiske fælder.”

En tættere dialog med det private marked kan give 
kommunerne større viden om tilgængelige løsninger, 
generelle udviklingstendenser og synergier fra andre 
områder. Også leverandørerne kan have glæde 
af dialogen i forhold til at målrette og udvikle nye 
produkter til at løse de konkrete udfordringer, som 
kommunerne står med. 

ERFARING FRA MARKEDSDIALOG OM 
SKYBRUDSPROJEKTER 
En af partnerkommunerne i Cleantech TIPP er 
Frederiksberg. Her kræver politikerne - ligesom 
alle andre organisationer - driftssikkerhed, når der 
indkøbes løsninger til kommunen. Men samtidig 
er man opmærksomhed på, at de leverancer og 
produkter, der skal løse morgendagens problemer, 
ikke nødvendigvis findes på markedet i dag. Og 
hvor det ikke er muligt at købe et velkendt, afprøvet 
og dermed driftssikkert produkt, har kommunen 
besluttet at teste en større risikovillighed af i et 
defineret projekt.

CIRKULÆR ØKONOMI

INNOVATIVE INDKØB 
GIVER NYE MULIGHEDER
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Skybrudsprojekt i Lindevangsparken. 
Frederiksberg har sammenlagt 
afsat to milliarder kroner til 
klimatilpasningsprojekter over de 
kommende 20 år.  
Foto: Carsten Ingemann

 TRADITIONELT UDBUD INNOVATIVT UDBUD

 SILO (INDKØBSAFDELINGEN) TEAM (FLERE AFDELINGER)
 TEKNISK PRÆCISE KRAV FUNKTIONSKRAV
 LAVERE RISIKO HØJERE RISIKO
 LAVERE KOMPLEKSITET HØJERE KOMPLEKSITET
 LINEÆR PROCES ITERATIV PROCES
 ENVEJS DIALOG
 KØBER-SÆLGER-RELATION LIGEVÆRDIGHED
 LUKKET ÅBEN

I Cleantech TIPP-projektet skal regnvandsbede 
afprøves som enkeltelementer i skybrudssikring med 
henblik på senere fuld implementering. København 
er en tæt partner, men Frederiksberg er testområde, 
hvor de enkelte vejbede kan testes i fuld skala, og der 
kan måles på effekt og indsamles erfaringer med 
anlægsteknikken og anlægsøkonomien.

”For os er det specielt muligheden for at få 
afprøvet og indhøstet erfaring med at have en 
åben markedsdialog, der er central. Det er et af de 

værktøjer, som den nye udbudslov giver mulighed for 
– og som er vigtig for os at benytte i praksis for at få 
inspiration og læring til andre projekter,” siger Adam 
Hey, afdelingschef for Udbud & Indkøb i Frederiksberg 
Kommune, der ser frem til dialog og fælles innovation 
gennem vidensdeling.

Projektet med regnvandsbede løber fra 2016-
2019. I perioden skal den nye løsning testes på 
parametrene hydraulik, jura, økonomi, miljøteknik og 
tilgængelighed. ■
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DOLL Quality Lab giver nu kommuner mulighed for 
på en hurtig og nem måde at tjekke, om de lygtepæle, 
de har fået sat op, lyser, som det var lovet i tilbuddet. 
Den nye opfindelse giver kommunerne mulighed for at 
finde ud af, om lamperne lyser, som de skal, om lyset 
overholder vejreglerne, om der er nok belysning på 
vejen og hvor effektive armaturerne er.

”Vi har udviklet en ny detektorteknologi, som 
anbringes på tagbøjlerne af en bil, og når man kører 
med bilen igennem byen, får man automatisk en 
afbildning af fordelingen af lyset nede på vejbanen. 
Eksempelvis kan en kommune, som skal have 
udskiftet 50.000 lygtepæle, starte med at udskifte 
1.000 og med vores hjælp tjekke, om de faktisk lyser, 
som det var lovet i tilbuddet,” fortæller professor Paul 
Michael Petersen, som er ansvarlig for DOLL Quality 
Lab på DTU Fotonik. 

AF HELLE BYGHOLM

Forskere fra DTU Fotonik har lavet en ny opfindelse, som giver 
danske kommuner mulighed for at få en uvildig måling af nyt 
LED-lys fra lygtepæle. På den måde kan en kommune tjekke, 
om lyset lever op til kravene fra udbudsmaterialet.

OPFINDELSE KAN GIVE EKSTRA 
ENERGIBESPARELSER
Den mobile måling kan altså bruges inden kommunen 
sætter nye lygtepæle op, men også efter: 

”Kommunerne bruger det også, når de skal tjekke, om 
de lamper, de har købt, fungerer, som de skal. Ofte 
måler vi, at alle lamper ikke lyser lige meget – det 
giver både en mindre jævn belysning af vejen, men det 
giver også et øget energiforbrug. Når man indstiller 
alle lamperne på samme niveau, så dem, der bruger 
for meget, justeres ned, er der store energibesparelser 
at hente for kommunerne. Og det er noget, som 
kommunerne kan anvende med det samme. Det 
kræver ikke ekstra teknologi eller lignende,” siger Paul 
Michael Petersen.

SMART CITY

NYT MÅLEUDSTYR 
HJÆLPER 
KOMMUNERNE

16 INSIGHT 21 2016  2 / 2



Opfindelsen kommer ikke kun kommunerne til 
gode – virksomheder kan også bruge den, når de 
for eksempel skal bruge detaljeret dokumentation 
af, hvordan lysforholdet ser ud i en kommune i dag. 
Det giver dem mulighed for at komme med mere 
kvalificeret udbudsmateriale. 

Med mobilkarakterisering af lys tilbyder DOLL Quality 
Lab kommunerne en uvildig måling af lys efter, at 
det er sat op.  Derudover kan de hjælpe danske 
kommuner med råd og vejledning, så de får den 
belysning, som passer bedst til den enkelte   
kommune. ■

MERE INFORMATION
Paul Michael Petersen, 
professor, DTU Fotonik
pape@fotonik.dtu.dk

Foto: Jeppe Carlsen
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Klimatilpasning kræver massive investeringer. 
Alene Københavns Kommune har afsat 11 milliarder 
til klimatilpasning over de næste 20 år. Det er 
oplagt at sætte fokus på, hvordan investeringerne 
kan bidrage til øget eksport og vækst i danske 
virksomheder, og det flugter med et af målene i 
Region Hovedstadens Vækst og Udviklingsstrategi:  
At hovedstadsregionen i 2025 skal være internationalt 
anerkendt som en klimaberedt region. Derfor aftalte 
Region Hovedstaden og Gate 21 i 2015, at der 
skulle udarbejdes en foranalyse for at afdække 
perspektiverne for et Living Lab for klimatilpasning.  
 
”Gate 21 har med afsæt i DOLL erfaring og ekspertise 
med Living Labs, der understøtter den grønne 
omstilling på tværs af organisationer og sektorer,” 
siger Jacob Lundgaard, der er chef for Living Labs i 
Gate 21 og forklarer, at et bredt udsnit af regionens 
vigtigste aktører på klimatilpasningsområdet har 
bidraget med deres bud på, hvordan et Living Lab 
kan være med til at understøtte de eksisterende 
klimatilpasningssatsninger regionalt og nationalt. 

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 
”Klimatilpasning involverer et hav af aktører, 
der arbejder på kryds og tværs med forskellige 
bæredygtige byløsninger. Et Living Lab er særligt 
velegnet til at samle og sætte rammen for aktørerne 

– både de offentlige og de private – sådan at vi kan 
fokusere på at udvikle nyt inden for de områder, der 
opfattes som alles og ingens problemer og dermed  
falder mellem de berømte stole,” siger Lone Kelstrup,  
der er programleder i Gate 21 og har stået i spidsen  
for analysen. Hun understreger, at et Living Lab skal  
have særligt fokus på udviklingen af sammenhæn-
gende eller koblede løsninger og smarte teknologier.  

Analysen peger også på, at der er stor forskel 
på kommunerne i hovedstadsregionen, når det 
kommer til klimatilpasning. Det er derfor analysens 
anbefaling, at et Living Lab skal have fokus på tests, 
dokumentation og effektivisering og kunne udpege 
de bedst tilgængelige teknologier og best practices 
i forhold til processer i kommunerne. Dette vil være 
særligt hjælpsomt for de kommuner, der ikke er så 
langt i klimatilpasningsarbejdet.

NÆSTE SKRIDT
Region Hovedstaden har i forlængelse af 
analysen udarbejdet et projektforslag, CALL-
Copenhagen (Climate Adaption Living Lab 
for Greater Copenhagen), hvor HOFOR er udset 
som lead-partner.  Tanken om at skulle stå i front for 
et Living Lab for Klimatilpasning begejstrer direktør 
for Miljø & Samarbejder i HOFOR, Frank Brodersen, 
som siger: 

GRØN VÆKST

PERSPEKTIVER FOR 
ET LIVING LAB FOR 
KLIMATILPASNING
Der ligger et stort potentiale i at udvikle et Living Lab for 
klimatilpasning i hovedstadsregionen. Det viser en foranalyse, 
der konkluderer, at et Living Lab kan medvirke til at koble 
implementeringen af klimatilpasningsplaner med eksport, 
vækst og jobskabelse. Det kan styrke Greater Copenhagens  
position internationalt som førende inden for helheds-
orienterede løsninger til klimatilpasning.

AF LE LYBY 
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”Et klimatilpasnings Living Lab ligger i direkte 
forlængelse af vores kerneopgave. Og eftersom vi 
allerede arbejder aktivt med forskellige 
former for klimatilpasningsløsninger i otte 
kommuner, har vi fået en stor praktisk viden 
om området. Med et aktivt engagement i og 
samarbejde om et nyt klimatilpasnings Living 
Lab vil vi nemmere kunne nyttiggøre vores 
indsamlede praktiske viden og bruge det som 
løftestang for byer og virksomheder herhjemme 
og ude i verden. Det vil desuden gøre eksporten 
nemmere, når løsningerne allerede har bevist 
deres praktiske effektivitet igennem hele 
værdikæden her i Danmark.”  

RISIKOEN NED OG VÆKSTEN OP
Der er vægtige argumenter for, at region, 
kommunerne, forsyningsselskaber og andre aktører 
går sammen om et Living Lab for klimatilpasning og 
skubber på udviklingen af løsninger:

”Vi skal beskytte borgernes og virksomhedernes 
værdier ved at begrænse konsekvenser ved skybrud 
og stormflod,” konstaterer Jens Mandrup, som 
er formand for Miljø- og Trafikudvalget i Region 
Hovedstaden og fortsætter: 

”Det skal ske med udgangspunkt i samarbejde og 
erfaringer for at sikre, at de massive investeringer 
gøres klogest og billigst muligt. Udviklingen af nye 
løsninger inden for klimatilpasning giver samtidig 
mulighed for at give vores byer et markant 
kvalitetsløft med vand og natur, ligesom de rummer 
en enestående mulighed for et eksporteventyr 
for danske virksomheder. På den måde kan den 
grønne omstilling være med til at skabe vækst og 
arbejdspladser i hele Greater Copenhagen.” ■

FAKTA

Foranalysen for et klimatilpasnings Living Lab i 
hovedstadregionen er samfinansieret af Gate 21 og 
Region Hovedstaden og udført af Gate 21. 

Foranalysen er blevet til i tæt dialog med en række 
nøgleorganisationer og med input fra over 100 centrale 
aktører fra såvel private virksomheder som offentlige og 
forskningsinstitutioner. 

Lige nu søger HOFOR og andre parter finansiering til 
et fem-årigt projekt kaldet CALL-Copenhagen, der har 
den internationale World Water Congress & Exhibition i 
København i 2020 som den store milepæl.

Projektet har søgt om støtte fra Region Hovedstaden. 
Projektet indgår også i dialogen mellem kommuner og 
regionen om ReVUS-handleplan for 2017-2018. 

CALL-Copenhagen indeholder blandt andet fire Labs, der 
er anbefalet i foranalysen: Et Develop Lab, Quality Lab, 
Demo Lab og Go to Market Lab. 

Find foranalysen på www.gate21/publikationer

FORANALYSENS 
HOVEDKONKLUSIONER
■ Klimatilpasningsdagsordenen ejes af mange 

forskellige aktører, og der ser ud til at mangle 
et link mellem kommunerne og de kommercielle 
udbydere. Derfor er der behov for et samlende 
initiativ med fokus på at koble efterspørgsels- og 
markedssiden tættere sammen. Det skal styrke 
kommunernes og forsyningernes implementering af 
klimatilpasningsplanerne. 

■ Klimatilpasningsområdet er ved at ændre karakter 
fra at være et politisk drevet marked til at blive 
et mere kommercielt båret marked med fokus på 
løsninger, der kan bruges og spredes bredt ud. 

■ For at udnytte potentialet i Greater Copenhagen skal 
et Living Lab have fokus på at vise koblede løsninger 
og smarte teknologier. Det vil udvikle regionens 
styrkeposition inden for klimatilpasningsområdet 
– både i forhold til at accelerere lokal udvikling 
og i forhold til kommerciel eksport af især hele 
systemløsninger. 

■ Et klimatilpasnings Living Lab kan bidrage til at 
underbygge Greater Copenhagens grønne brand og 
dermed sikre international opmærksomhed. Det kan 
tiltrække virksomheder fra udlandet og dermed skabe 
nye arbejdspladser i regionen.

Foto: State of Green
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Er du interesseret i den nyeste viden fra nogle af vores 
projekter? Kunne du tænke dig ekstra efteruddannelse 
som en del af jeres partner- eller medlemskab i Gate 21? 
Og har du lyst til at netværke med andre inden for dit 
område? Så vær med, når Gate 21 inviterer inden for til 
Academy 21.

Hvert år bidrager Gate 21 til en betydelig 
vidensproduktion – vi udvikler og tester konkrete 
løsninger inden for den grønne omstilling. Det gør vi i 
projekter og i partnerskab med regioner, kommuner, 
virksomheder og vidensinstitutioner. Med Academy 21 vil 
vi styrke indsatsen for at formidle viden fra projekter og 
videnspartnere, herunder Aalborg Universitet, Delta, DTU 
og RUC, til alle vores partnere og medlemmer.

Vi kickstarter Academy 21 med tre masterclasses:  

■  Vindmøller som løftestang for lokal udvikling  
– 28. november 2016 
Borgere, der bor tæt på vindmøller, kan tage initiativ 
til at udskifte gamle møller og selv blive ejere af nye 
vindmøller. Men hvorfor skal borgere drive udvikling 
af vindprojekter? Og hvordan kan kommunen støtte 
borgernes egne energiprojekter?  

■  Vækst via Energirenovering – januar 2017  
For at nå klimamålene for 2050 skal gennemsnitligt 
300 huse årligt renoveres i hver kommune. Hvordan 
gør vi det, samtidig med at vi skaber vækst, og uden 
at kommunen skal investere store summer?

■ Cykelfremme - dato kommer 
Lær om markedets bedste initiativer til at fremme 
cyklen som transportmiddel og bliv klar til at 
implementere effektive tiltag i din kommune eller 
virksomhed.  

Få mere information om tid, sted og tilmelding i 
Gate 21’s nyhedsbrev. Tilmeld dig på www.gate21.dk 

KORT 
NYT

VELKOMMEN TIL  
ACADEMY 21

MERE INFORMATION OM ACADEMY 21

Lærke Møller Toftlund, projektleder,  
laerke.moeller.toftlund@gate21.dk
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GULDCERTIFICERING
GULD TIL GATE 21 

Det seneste år har Gate 21 set indad for at styrke 
procedurer, systemer og gennemsigtighed. Denne 

indsats har nu resulteret i Gate 21’s guldcertifikat fra The 
European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). 

For Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21, er 
guldcertifikatet et vigtigt signal til omverdenen: 

”Evalueringen konkluderede, at Gate 21 er en af de 
førende klynger i Europa inden for efterspørgselsdrevet 

innovation. Vi er med andre ord meget dygtige til at 
skabe nye løsninger med afsæt i kommuners og regioners 

efterspørgsel. Det er vi stolte af.”

HVIDBOG OM 
TRAFIKSTØJ

TRAFIKSTØJ DRÆBER – MEN LØSNINGERNE FINDES, 
HVIS DER ER POLITISK VILJE 

Vi ved, det koster menneskeliv og penge, men der 
mangler politiske målsætninger og muligheder for 

finansiering, når det kommer til at bekæmpe trafikstøj. 
I maj 2016 udgav Gate 21 og Rambøll en hvidbog om 

trafikstøj, som stiller skarpt på den nyeste viden om støj 
fra trafikken, skitserer problemets omfang og opstiller en 

række anbefalinger til politisk handling. Læs hvidbogen 
på Gate 21’s hjemmeside under projektet Silent City. 

DOLL I RIO
DOLL VAR MED DEN DANSKE PAVILLON TIL OL
Ved OL i Rio fremviste den danske pavillon på Ipanema 
strand det bedste inden for erhverv, kultur, sport 
og turisme i Danmark. I dette fine selskab fandt de 
besøgende en præsentation af DOLL - Gate 21’s Living 
Lab for udendørs belysning og Smart City-løsninger. I 
udstillingen ”Innovate Together” var DOLL et eksempel 
på, hvorfor Danmark er et af de bedste steder i verden til 
at udvikle nye ideer, produkter og processer.

INNOVATIONSPRIS
SMART URBAN SERVICES NOMINERET TIL  
KTCS INNOVATIONSPRIS 
I år uddeler KTC for sjette gang sin innovationspris for 
at fremme og påskønne nyskabende løsninger i den 
kommunaltekniske sektor. Her er Gate 21-projektet, 
Smart Urban Services eller SUS nomineret til prisen i 
kategorien ”Laboratorium”. SUS er en overbygning på 
DOLL Living Lab, som vil udvikle sensorbaserede smarte 
løsninger og demonstrere dem i 1:1 på gadeplan og visuelt 
i DOLL Visitor Center. Også Smart Village Svebølle er 
indstillet til prisen, der bliver uddelt på KTC’s årsmøde 
den 27. oktober 2016.
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I langt de fleste små virksomheder er det muligt at 
spare omkring 20 procent energi ved at gennemføre 
relativt billige energibesparende tiltag.  Det handler 
om at stille skarpt på muligheder og barrierer og 
hjælpe virksomhederne godt på vej.

”Vi arbejder med fem typer forretningsmodeller 
på kryds og tværs af de lokale initiativer,” fortæller 
projektleder Thomas Wiene fra Gate 21 og fortsætter: 
”Men det er især Byt til Nyt-modellen, som vi oplever,  
kan noget helt særligt. Modellen er udviklet af vores  
partner, Zupelux, der tager ud til de lokale virksom-
heder, som kommunerne typisk har forbindelse 
med via deres tilsyn. Her tilbyder de at gennemgå 
mulighederne for at udskifte nuværende dyr belysning 
til en billigere og bedre løsning med LED-lys.”  

Zupelux står for energiberegninger, leverance 
af de bæredygtige LED-lysarmaturer samt 
kontakt til installatør og energiselskab, der tager 
sig af papirarbejdet og selve finansieringen af 
installationerne. Installationen udføres typisk af 
lokale håndværkere.

INVESTERINGEN TJENT HJEM PÅ TRE ÅR
Brugsuddeler Søren Brøgger har for nyligt fået 
udskiftet belysningen i hele SuperBrugsen i 
Jægerspris, og det er der god økonomi i – samtidig 
med at belysningen er blevet bedre har SuperBrugsen 
fået nedsat energiforbruget.

Ifølge Zupelux’ energiberegninger for udskiftning 
af belysning i butik, kølerum og på lager kunne 
SuperBrugsen mindske sit energiforbrug, CO2 
og udgifter til belysning til under halvdelen af 
det eksisterende. Selve investeringen vil ifølge 
beregningerne tjene sig selv hjem på cirka tre år. 
Brugsuddeleren sprang på tilbuddet og erklærer sig 
rigtig glad for resultatet. 
 
”I SuperBrugsen holder vi fokus på en god balance 
imellem forretning, miljø og klima. Og dette projekt 
har vist sig at nå hele vejen rundt: Vi kan allerede se,  
at elmåleren kører langsommere. Samtidig er der 
kommet bedre lys i hele butikken, og farverne er styret  
af, at både kød og grøntsager tager sig flot ud for 
kunderne,” fortæller Søren Brøgger, som allerede 
går med planer om også at omlægge lyset i Dagli’-
Brugsen-butikkerne i Dalby og Skuldelev til fuld LED-
belysning.

BEDRE LYS TIL BULERNE 
I et autolakeringsværksted i Ballerup har samarbejdet 
med Styr Energien og Zupelux ført til udskiftning af 
hele belysningen i autolakeringsværkstedet. 

”Vi har et stort fokus på at optimere vores udgifter 
for at være konkurrencedygtige. Det betyder en hel 
del for forretningen, når vi for eksempel kan bruge 
en ny klarlak til bilerne, der kun kræver 15 minutters 
tørring i 35 grader – i stedet for den tidligere lak, der 

GRØN VÆKST

STYR ENERGIEN  
SÆTTER SPOT PÅ 
LYSKVALITET OG PRIS
Projektet STYR ENERGIEN hjælper partnerne med at udvikle 
forretningsmodeller, der gør det nemt og billigt for lokale 
virksomheder at spare energi i deres daglige virke. SuperBrugsen i 
Jægerspris og Brdr. Elkjær Autolakeringsværksted i Ballerup er gode 
eksempler på, hvor nemt det kan gå – og de går gerne endnu længere, 
fordi de kan se, at energibesparelserne på deres lys er en fornuftig 
forretning.

AF LE LYBY
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krævede 30 minutters tørringstid i en 70 graders 
varm kabine,” siger indehaver af Brdr. Elkjærs 
Autolakeringsværksted, Ole Elkjær og uddyber:  

”På samme måde har det betydning for os, at vi med  
Styr Energien-projektet har fået bedre lys i værk-
stedet, samtidig med at vi har kunnet reducere el-
omkostningerne til halvdelen af det eksisterende efter 
en tilbagebetaling på investeringen på cirka tre år.”

Brdr. Elkjær har foreløbig valgt at skifte belysningen 
i selve autolakeringsværkstedet, hvor det er vigtigt, 
at belysningen er god, så man kan se eventuelle buler 
og ujævnheder under lakeringen. På pladeværkstedet 
er belysningen blevet skiftet for kort tid siden, 
men næste gang lyset skal skiftes der, vil LED-lys 
formentlig også her blive det naturlige valg.

BESPARELSEN FINANSIERER FORBEDRINGEN  
FRA DAG ÉT
I Styr Energien-projektet leverer Zupelux en 
oversigt over de mulige besparelser ud fra 
deres forslag om udskiftning og fremlægger en 
investeringsmodel i form af operationel leasing. I 
den lægger energiselskabet ud for udgifterne til hele 
investeringen, imens virksomhederne betaler, hvad 
der svarer til deres normale udgifter i typisk tre til fem 
år efter udskiftning. Differencen får energiselskabet, 
og på den måde betales investeringen tilbage 
på kort tid, hvorefter virksomhederne selv kan få 
besparelserne uden at have haft penge oppe af 
lommen til etableringen.

”Det er ren win-win for både virksomheder og miljø 
og en model, som vi meget gerne vil arbejde mere 
med og udbrede til andre energibesparelsesområder,” 
konstaterer Thomas Wiene fra Gate 21. ■

KORT OM
STYR ENERGIEN
GRØN VÆKST

Styr Energien ligger i forlængelse af et tidligere  Gate 
21-projekt, Carbon 20, og har fokus på at udvikle 
holdbare forretningsmodeller, hvor energirådgivere 
og leverandører af energibesparende produkter kan 
skabe forretning ved at understøtte energibesparelser 
i mindre virksomheder. Målet er at skabe 30 cases med 
udgangspunkt i virksomhedsindsatsen.

PARTNERE
Allerød, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe og 
Høje-Taastrup Kommune, Aalborg Universitet, TREFOR, 
Schneider Electric og Gate 21.

FINANSIERING
Budgettet er på 3,4 millioner kroner. Energifonden støtter 
projektet med 1.796.400 millioner kroner.

VARIGHED
Februar 2014 - december 2016

MERE INFORMATION
Thomas Wiene, projektleder 
Thomas.Wiene@gate21.dk
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Det skal være nemmere for pendlere at skifte mellem 
bil, bus, tog eller cykel, så rejsen hænger sammen fra 
dør til dør – og helst uden at belaste klimaet unødigt. 
Derfor samles 100 store virksomheder og deres 
medarbejdere, 18 kommuner, Region Hovedstaden, 
Movia, Danmarks Tekniske Universitet og Gate 21 i 
projektet Moving People for at gøre det lettere at 
være pendler i hovedstadsregionen.

”I Movia arbejder vi målrettet med at sikre mobilitet 
til gavn for både passagerer, virksomheder og 
væksten i blandt andet hovedstadsområdet. 
Vores ambition er at skabe den bedst mulige 
sammenhængende rejse med nemme og gnidningsfrie 
skift til andre transportformer. Derfor er vi glade 
for samarbejdet i Moving People, hvor vi i netværket 
med kommuner og virksomheder ser på tiltag, der 
forbedrer rejsen for pendlerne,” siger Dorthe Nøhr 
Pedersen, administrerende direktør for Movia.

TRANSPORTEN ER VIGTIG FOR VIRKSOMHEDER
Allerede nu er mere end 40 virksomheder i Loop 
City‐området blevet en del af Moving People. Det 
hænger måske sammen med, at mange virksomheder, 
ifølge en undersøgelse fra Dansk Industri i 2015, 

TRANSPORT

100 VIRKSOMHEDER 
GIVER PENDLERE  
EN HÅND

Det skal være nemmere for pendlere i hovedstadsregionen at 
komme til arbejde på en smart, effektiv og grøn måde. Derfor 
er 18 kommuner gået sammen med 100 større virksomheder og 
deres medarbejdere i projektet Moving People for at tage nye 
skridt mod smartere og grønnere transport.

AF LENE ULSTED CARLSEN

ser infrastruktur og transport som den vigtigste 
kommunale opgave i forhold til virksomhedernes 
muligheder for vækst. I Moving People får virksom-
hederne netop en mulighed for at påvirke den opgave:

”Vi har allerede set en stor interesse fra 
virksomhederne, og jeg tror på, det handler om, at 
trængsel og tilgængelighed betyder meget både i 
forhold til virksomhedernes vækst og i forhold til at 
tiltrække og fastholde medarbejdere. I Moving People 
bliver virksomhederne organiseret i lokale netværk, 
hvor de får en unik mulighed for at samarbejde med 
kommunerne om trafikken i netop deres lokalområde,” 
siger Anna Thormann, projektleder for Moving People 
i Gate 21.

De 100 virksomheder vil udover samarbejdet med 
deres kommune arbejde med medarbejdernes 
transport i egen virksomhed som eksempelvis 
at introducere elcykler, delecykler, bybiler eller 
cykelservice på arbejdspladsen. Virksomhederne vil 
sammen med kommunerne også teste nye, innovative 
transportløsninger til gavn for medarbejdere og 
virksomhedens vækst og bæredygtighed.
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MANGE MEDARBEJDERE, MANGE PENDLERE
Moving People vil i løbet af projektet nå ud til rigtig 
mange pendlere via de 100 virksomheder. De mere 
end 40 virksomheder, som allerede er med, tæller 
cirka 28.000 medarbejdere. Det tal forventes mere 
end fordoblet, da Moving People også danner et 
særligt netværk af 30 af de største virksomheder i 
regionen.

”Moving People har et stort potentiale for at nå rigtig 
mange mennesker i hovedstadsregionen og gøre 
det nemmere for dem at skifte mellem trafikformer 
som cykel, bus, tog og bil. Bedre sammenhæng i 
trafikken vil gøre det lettere for dem at komme 
til og fra arbejde og til møder samtidig med, at 
virksomhederne i regionen vil opleve en smidigere 
varetransport med mindre kø i trafikken,” siger Jens 
Mandrup, formand for miljø‐ og trafikudvalget i 
Region Hovedstaden, som støtter projektet. ■

KORT OM
MOVING PEOPLE
TRANSPORT

Moving People er et af Region Hovedstadens fyrtårns-
projekter i den regionale vækst‐ og udviklingsstrategi. 
Fyrtårnsprojektet har til formål at skabe effektiv og 
bæredygtig mobilitet, så Greater Copenhagen opnår 
størst mulig mobilitet for mindst mulig CO2‐udledning.

PARTNERE
Gate 21 (leadpartner), Region Hovedstaden, 
Trafikselskabet Movia og Danmarks Tekniske Universitet.

Projektdeltagere: Ballerup, Fredensborg, Frederiksberg, 
Frederikssund, Furesø, Helsingør, Høje‐Taastrup, 
København og Rudersdal Kommune og Loop City 
kommunerne: Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Glostrup, 
Hvidovre, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby og Ishøj.

Moving People begynder med samarbejdet i hovedstads-
regionen, men har, i løbet af de tre år projektet varer,  
ambitioner om at samarbejde med kommuner, transport-
udbydere og virksomheder i hele Greater Copenhagen, 
hvilket også betyder, at Region Sjælland og Skåne 
involveres.

FINANSIERING 
Det samlede budget er på 16 millioner kroner, hvoraf 
Region Hovedstaden støtter projektet med otte millioner 
kroner.

MERE INFORMATION
Anna Thormann, programleder
anna.thormann@gate21.dk

Foto: Mikkel Østergaard
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Fra juli 2016 er det blevet muligt for alle landets 
kommuner at bruge det virtuelle program DOLL 
RealSite. Her kan de opleve armaturer fra tre 
forskellige leverandører indsat i et virtuelt miljø. Det 
virtuelle miljø er en kopi af DOLL Living Lab-området, 
som ligger i Albertslund Kommune. Én kommune, 
der allerede har fået øjnene op for værktøjet, er 
Fredensborg:

”Efter at have oplevet DOLL RealSite står det 
klart for os, at det er en løsning, som kan bidrage 
signifikant til at udarbejde vores belysningsplan - 
både til at tage beslutninger om valg af armaturer og 
opsætning, men også til kommunikation mellem os 
og vores rådgivere, borgerne og andre stakeholders i 
projektet. Vi ser frem til at få adgang til værktøjet og 
det digitale katalog med lamper,” siger borgmester i 
Fredensborg, Thomas Lykke Pedersen.
 
FLERE ARMATURER OG PRODUCENTER
Utopian City Scape, som har udviklet softwaren i 
samarbejde med DOLL Virtual Lab, håber på, at 
softwaren snart kan tilbyde kommunerne langt flere 
armaturer fra flere producenter. 

”Når vi nu går i luften og tilbyder DOLL RealSite 
til kommunerne, er det fordi, de har efterspurgt 
et værktøj som dette. Vi satser på, at langt flere 
producenter kan se værdien i produktet og ønsker 
at vise deres egne armaturer virtuelt,” siger Martin 
Haubo Dyhrberg, Commercial Manager hos Utopian 
City Scape. 

AF LENE ULSTED CARLSEN

Se lyset i virtual reality. Softwaren DOLL Realsite tilbydes nu 
til landets kommuner. Det betyder, at kommunerne, allerede 
inden de beslutter sig for udendørs belysning, kan se armaturer 
i et realistisk og interaktivt virtuelt miljø. Det skaber værdi 
både for kommunerne og producenterne.

Han fortæller også, at DOLL RealSite indeholder et 
’heat-map’, hvor man via farver kan se, hvor der er 
mest lys på de virtuelle veje. Samtidig kan kommunen 
selv fjerne og placere lamperne i hele miljøet – og på 
den måde teste og diskutere forskellige opsætninger 
på vejene. Mod betaling har kommunerne også 
muligheden for at få lagt et udsnit af deres egen bys 
veje og pladser ind i softwaren. 

Både store og mindre virksomheder har allerede 
har set lyset og værdien i DOLL RealSite. Lige nu 
’udstiller’ Philips Lighting, DELUX Denmark og Focus 
Lighting hver tre armaturer i softwaren. 
 
UNIK OPLEVELSE FOR KOMMUNERNE
”Det vigtigste, DOLL RealSite kan skabe, er en 
inspirerende og unik kundeoplevelse gennem virtual 
reality. Kunderne kan selv se og opleve forskellig 
belysning og produkter og få en interaktiv oplevelse, 
som jeg tror, de vil sætte pris på. Jeg kan godt lide, 
at det sker på kundens præmisser - kunden kan få 
en reel mulighed for at se og afprøve forskellige 
belysningsløsninger, og hvordan det vil se ud i en by,” 
siger Astrid Simonsen Joos, CEO, Philips Lighting 
Nordic.

DOLL RealSite kan opleves både i 3D på computer 
og i virtual reality med de karakteristiske store briller 
og et joystick. Alle kan få virtual reality oplevelsen 
i HTC Vive og Oculus Rift enten hos DTU på DOLL 
Virtual Lab, hos Utopian City Scape eller hos DOLL 
Living Lab. 3D-oplevelsen kan kommunerne selv få 

SMART CITY

HJÆLP TIL AT  
SE LYSET VIRTUELT
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på computerskærmen hjemme på kontoret. Den 
oplevelse, synes også DELUX Denmark, er unik: 

”Vi kan bruge DOLL RealSite til at trække kunder til 
og give dem en helt ny oplevelse. På den måde kan 
vi fortælle en ny historie om vores produkter, og de 
kan se produkterne i 3D – ikke bare på et fladt stykke 
papir,” siger Michael Dyrløv Madsen, ejer af DELUX 
Denmark, som er en mindre dansk virksomhed, der 
har agenturet på 4-5 udenlandske leverandørers 
udendørs belysning.  

VIRTUELT VÆRKTØJ ER OGSÅ ET 
BESLUTNINGSVÆRKTØJ
En af fordelene ved DOLL RealSite er, at kommunerne 
langt tidligere i processen kan tage diskussioner med 
rådgivere, producenter og borgere om beslutningen 
om ny udendørsbelysning. Det er også muligt, 
at indsnævre feltet af udbydere hurtigere, når 
kommunen ser udvalget interaktivt. 

”For at gøre DOLL RealSite endnu mere attraktivt 
arbejder vi på at udvide antallet af lamper og 
oplevelser, vi kan give. En virtuel platform for lys har 
stort potentiale, og vi har åbnet for, at alle i branchen 
og i DOLL-regi kan være med - og for kommunerne 
er det altså et gratis redskab til kommunikation og 
beslutningstagning,” siger Martin Haubo Dyhrberg, 
Utopian City Scape. ■

FAKTA
KOMMUNER
Sign-up til DOLL RealSite her: 
http://ucs3d.com/DOLL_RealSite
 
For at opleve DOLL RealSite i 3D 
og virtual reality kontakt:
Martin Haubo Dyhrberg
mhd@ucs3d.com
 
PRODUCENTER
For at blive en del af DOLL 
RealSite skal producenter 
og leverandører henvende sig til:
Martin Haubo Dyhrberg
mhd@ucs3d.com

Foto: Peter Liljenberg
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den daglige drift. Skitseprojektet er velegnet som 
beslutningsgrundlag til et afdelingsmøde i for 
eksempel en boligforening,” fortæller Klaus Boyer, 
arkitekt i Solarplan, der er projektpartner.

Bygningsejere, der deltager i de to projekter, får 
60 procent i støtte til at udarbejde skitserne. 
Vælger bygherren at installere bygningsintegrerede 
solceller, dækker projekteterne op til otte procent af 
anlægssummen. Efterfølgende tilbyder projekteterne 
at monitorere de installerede anlæg i de første to 
år, så bygningsejeren kan sammenligne anlæggets 
ydeevne med andre lignende anlæg.

EN DEL AF DEN NATIONALE OMSTILLING 
Low Cost Active House BIPV og PV Active Roofs and 
Facades har fokus på det potentiale, solceller på 
bygninger kan bidrage med som en del af et fossilfrit 
2050. Hvis målsætningerne skal indfris, kræver det 
flere solceller på hustagene, i nybyggeri eller tænkt 
ind i eksisterende facader. 

”Solceller kan spille en vigtig rolle i den grønne 
omstilling og i arbejdet mod at nå vores 
målsætninger. I projektet Energi på Tværs lærte 
vi, at solceller på bygninger har potentiale til at 
udgøre op til 15 procent af elforbruget i 2050 i 
hovedstadsregionen. Men for at indfri potentialet, 
kræver det, at vi lærer at integrere teknologien 
intelligent i vores bygninger,” fortæller Martin Dam 
Wied, programleder for Byg og By i Gate 21. ■

”Solcelleteknologien er i voldsom udvikling. 
Løsningerne bliver billigere, mere effektive, og 
nemmere at integrere i bygningernes klimaskærm. 
Særligt for fremtidens bæredygtige bygninger kan 
solceller spille en vigtig rolle,” siger Peder Vejsig 
Pedersen, partner hos de rådgivende ingeniører 
Cenergia. 

Sammen med Gate 21 og en række partnere arbejder 
Cenergia på at bane vejen for, at flere professionelle 
bygningsejere integrerer solceller i eksisterende og 
nye bygninger. Det sker i projekterne Low Cost Active 
House BIPV og PV Active Roofs and Facades. Begge 
projekter arbejder med at integrere solcelleanlæg på 
både tage og facader på større bygninger. Målet er 
at udvikle solcelleløsninger, der både er æstetiske og 
økonomisk rentable. 

TILBUD TIL BYGNINGSEJERE 
Projekterne tilbyder alle bygherrer et indledende 
skitseprojekt, som kan give inspiration til, hvordan 
solceller kan spille ind i aktuelle byggeprojekter eller 
eksisterende bygninger:  

”Skitseprojekterne giver boligforeningen eller 
kommunen et let og oversigtligt billede af 
mulighederne for at etablere solceller. Skitserne 
medregner både de fysiske og arkitektoniske forhold, 
samt den økonomiske indsprøjtning et solcelleanlæg 
vil bidrage med - både som indtægtskilde og i 

BYG & BY

AF KATRINE MUNCH VOLLESEN

PROJEKTER GIVER 
TILSKUD TIL SOLCELLER
Sidder du med et større byggeprojekt og ønsker at integrere 
solceller i for eksempel et skolebyggeri eller en boligforening, 
men er i tvivl om mulighederne? Gate 21 inviterer offentlige, 
kommunale og almene bygherrer med i to projekter, der giver 
støtte og vejledning til at opsætte økonomisk bæredygtige 
og arkitektonisk velintegrerede solcelleløsninger.
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KORT OM
PV ACTIVE ROOFS AND FACADES
BYG & BY

Projektet er målrettet den almene sektor og har til formål 
at udbrede effektive, rentable bygningsintegrerede 
solcelleløsninger i form af enten solcelle-moduler 
i tagløsninger eller som en del af generelle 
renoveringsprojekter og nybyggeri. Målet er, at der 
installeres i alt 2,6 mwp bygningsintegrerede solcelle-
løsninger hos almene boligforeninger. Projektet vil bidrage 
til at udvikle og afprøve nye løsninger, samt udvikle gode 
business cases. 

PARTNERE
Gate 21, Cenergia, Solar City Denmark, Foreningen af 
Bæredygtige Byer og Bygninger, EnergiMidt Infrastruktur, 
Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Kuben 
Management, Solarplan og Rambøll.

FINANSIERING
Den samlede projektsum er på 35 millioner kroner. 
Projektet støttes af ForskVE med 5,5 millioner kroner. 

VARIGHED
September 2014 - september 2017 

MERE INFORMATION
Emma Liisberg, projektleder 
emma.liisberg@gate21.dk

KORT OM
LOW COST ACTIVE HOUSE BIPV
BYG & BY

Projektet er målrettet professionelle bygherrer og har til 
formål at fremme udbredelsen af bygningsintegrerede 
solcelleløsninger i boligejendomme og offentligt byggeri. 
Løsningerne demonstreres på større nybyggerier 
og renoveringer i både boligselskaber, virksomheder 
og kommuner. Der er fokus på energibesparelser og 
dokumenteret ydeevne i henhold til de internationale 
Active House-specifikationer.

PARTNERE
Aalborg Universitet, Cenergia, Kuben Management, 
EnergiMidt, Foreningen af Bæredygtige Byer og Bygninger, 
Teknologisk Institut, Solarplan og Solar City Denmark.

FINANSIERING
Den samlede projektsum er på 35 millioner kroner. 
Projektet støttes af ForskVE med 6 millioner kroner.

VARIGHED
September 2015 – september 2018 

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

ER DU DEN NÆSTE 
PROJEKTPARTNER?
Er din kommune eller boligforening interesseret i at  
være med i projekterne Low Cost Active House BIPV og  
PV Active Roofs and Facades og få dækket:

 60 PROCENT af omkostningerne  
til skitseprojekter og 

 op til 8 PROCENT af anlægssummen  
af jeres nye solcelleprojekt?

SÅ KONTAKT:
Julie Holt, projektleder, Byg og By  
julie.holt@gate21.dk

Foto: State of Green
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KOMMUNERNE – DEN VIGTIGSTE 
OMSTILLINGSFAKTOR
NCC har traditionelt haft et tæt samarbejde 
med store offentlige bygherrer, men det var først, 
da nødvendigheden af den grønne omstilling for 
alvor stod klart, at vi også indså, hvor vigtig en 
samarbejdspartner de kommunale virksomheder er - 
også i denne forbindelse.

Som bygherre er den kommunale sektor Danmarks 
største men også den mest fleksible, fordi det 
kommunale selvstyre gør det muligt at bygge politisk 
i forhold til de holdningsmæssige dagsordener, som 
bæredygtighed er et udtryk for.

Derfor valgte vi tidligt at gå ind i den klimapolitiske 
debat med vores kommunale samarbejdspartnere, 
og vi forsøgte at gøre grøn omstilling via byggeri og 
renovering konkret.

Vores tætte samarbejde med Gate 21 skal ses på 
blandt andet den baggrund, og det er fantastisk at 
se, hvordan det næsten pioneragtige arbejde bærer 
frugt i form af en bred tilslutning til bæredygtig 
adfærd blandt en stigende partnerkreds i Gate 21.

På mange måder er den grønne omstilling først lige 
begyndt. Den hviler altid på en bred erkendelse, der er 
lang tid om at slå igennem, inden et egentligt marked 
tager form. 

Vi valgte at bidrage til denne erkendelsesfase via 
investeringer som Dome of Visions, og nu mærker 
vi, hvordan vi kan høste af de erfaringer, vi har 
fået fra vores eksperimenter og dialog med både 
kommunerne og andre interessenter.

Hen over sommeren har vi i NCC opført vores tredje 
version af Dome of Visions – en kuppelformet, 
transparent bygning med et to-etagers hus indeni. 

Men Dome of Visions er meget mere end en 
opsigtvækkende bygning. Den er et moderne 
forsamlingshus til Aarhus. Til indbyggerne, 
græsrødderne, politikerne, de unge, de gamle og alle  
midt i mellem. Alle kan være med til at diskutere det, 
som både domen og bygherren, Aarhus Kommune, er 
oprigtigt optaget af: Hvordan skaber vi bæredygtig 
byudvikling?

Vi er dermed kommet langt, siden vi i begyndelsen 
af nullerne tog hul på den grønne omstilling i NCC, 
og siden vi i forbindelse med COP 15 i København 
i 2009 for alvor gjorde processen til et strategisk 
indsatsområde med vækst og indtjening for øje.

Vi indså nemlig på det tidspunkt, at selv om vi var 
begyndt at se os selv som en samfundsaktør, kunne 
vi ikke egenhændigt omstille byggebranchen fra en 
industritankegang til et mere bredt perspektiv. Vi 
skulle først og fremmest have kunderne - udbyderne - 
med på tanken.

For trods det massive fokus, der var på 
klimaforandringerne, var det svært at koble den 
grønne omstilling til en forretningsmæssig tankegang 
i den sektor, hvor ressourcer, energiforbrug og 
klimasikring måske fylder allermest, nemlig byggeriet.

Vi begyndte med andre ord en rejse, hvor vi selv har 
været på konstant efteruddannelse i konsekvenserne 
og mulighederne i bæredygtighedsbegrebet, og 
hvor vi har delt denne viden med vores kunder og 
samarbejdspartnere og selvfølgelig med branchen.

AF MARTIN MANTHORPE, DIREKTØR FOR STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING, NCC

BÆREDYGTIGHED ER  
IKKE LÆNGERE NOGET,  
VI TALER OM

KRONIK
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KRONIK

Det forventes af os, at vi har nye varer på hylderne. 
Vi skal matche efterspørgslen, når det gælder grøn 
rådgivning og grønt byggeri. Bæredygtighed er blevet 
en ny hverdag for os. Vi taler ikke længere om den. Vi 
agerer i den.

DIGITALISERING OG LIVEABILITY
Nøgternt set står vi over for en af de måske mest 
spændende fremtidsudsigter i nyere tid, når det 
gælder boligudvikling og boligbyggeri!

Med afsæt i ny digital teknologi og mange års 
udviklingsarbejde kan vi i dag effektivt forene design, 
materialer og produktivitet i industriel skala. Vi kan 
opføre byggeri til en lavere kvadratmeterpris, som 
ud fra grundlæggende menneskelige og bæredygtige 
præmisser rummer et mere bredt syn på moderne 
byggeri.

Udviklingen er skabt af den igangværende digitale 
omvæltning i branchen parret med kommunernes 
ønsker om ressourcehensyn og byfortætning. Dette 
har revolutioneret NCC’s syn på produktivitet 
og arkitektur, og vi fokuserer i dag vores 
ressourcer på gennemgående virtuelle design- og 
konstruktionsprincipper, hvor vi skaber liveability i 
vores byggerier ud fra social indsigt og lokal historisk 
forankring.

Vi fokuserer ikke kun på nutidens familier men søger 
også at bruge vores viden til at bygge åbent - rettet 
mod fremtiden og de krav til bolig og udearealer der 
påvirkes af et stadigt større helhedssyn på livet og 
naturen. 

Det betyder, at vi i stigende grad fokuserer på 
områderne imellem bygningerne og uderummene, 

så variation og forskellighed giver plads til kreativ 
udfoldelse, privatliv og ikke mindst fællesskaber. 
Sidstnævnte har vi lært meget om i eksperimentet 
Dome of Visions.

Vi høster også værdifuld erfaring i domen 
omkring nye cloud-baserede digitale teknologier i 
byggematerialer, varmeanlæg og styringssystemer. 
Vi taler om responsive buildings og Internet of Things, 
der vil forme en ny måde at designe bygninger og rum 
på ud fra vores faktiske ageren, når vi er indendørs. 

DET SVÆRE SAMARBEJDE ER LYKKEDES 
Den udviklingskraft, der ligger i et samarbejde 
imellem kommuner og virksomheder som os 
selv, rummer nøglen til hurtige spring frem i den 
nødvendige omstilling.

Det handler i høj grad om at investere, før der kan 
høstes, og om at kunne agere på markedsmæssige 
præmisser. Man kan sige, at vi i fælleskab sætter 
barren højere og derefter slipper konkurrencen fri!

Det fælles udviklingssamarbejde imellem NCC og 
Aarhus Kommune kommer til at indbefatte såvel 
Ingeniørhøjskolen som Aarhus Arkitektskole, der bliver 
draget ind i lærings- og undervisningsforløb i Dome of 
Visions.

Aarhus Kommune adskiller sig derfor ikke stort 
fra kommunerne i Gate 21, når vi tager afsæt i 
det at involvere sig i selve domeprojektet. Her 
er der en fælles vision om at skabe bæredygtige 
bysamfund, bakket op af virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner, der deler ambitionen om 
grøn vækst ud fra det triple helix princip, som på 
mange måder er det ideelle samarbejde. ■

K
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Foto: Dome of Visions
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Hver dag kører skraldebiler rundt i Danmark i faste 
ruter for at hente vores affald. Men hver dag tømmer 
renovationsarbejdere også affaldscontainere, som 
kun er halvfyldte eller i nogle tilfælde helt tomme. 
Samtidig oplever flere større danske byer stigende 
trafik og trængsel. 

Men hvordan kan en kommune finde ud af, hvilke 
containere der er fyldte og hvornår? Og hvordan 
kommer informationen fra affaldscontaineren til de 
renovationsarbejdere, som skal tømme dem? 

”Vi har udviklet forskellige typer af sensorer, for 
eksempel kan den ene type kommunikere gennem 
Wi-Fi. Det vil sige, at sensoren kan sende data 
direkte fra affaldscontaineren til vores database, 
som så igen kan sende den information videre til 
vognmændene. På den måde vil der hver morgen, 
når renovationsarbejderen møder ind, blive lagt den 
mest optimale rute for dagens afhentning, så han 
ikke kører forgæves og forurener og larmer mere end 
nødvendigt,” fortæller Martin Stentoft Jacobsen, der 
er partner hos virksomheden WASTECONTROL, der 
er én af de virksomheder, som udstiller deres løsning i 
DOLL Living Lab. 

DOLL Living Lab, der drives af Gate 21, er Europas 
største udendørs laboratorium for intelligent 
belysning og Smart City-løsninger. Her installeres 
sensorbaserede løsninger, der kan imødekomme 
kommunernes behov for at skabe effektiv drift i 
den smarte by. Og potentialet for en kommune 
ved at sætte sensorer i deres skraldespande og 
affaldscontainere er stort. 

AF HELLE BYGHOLM

Mængden af affald er stor i danske kommuner, men det 
sker ofte, at affaldscontainere tømmes, inden de er fyldte. 
Sensorer, der kan fortælle, hvornår containeren er fyldt, kan 
afhjælpe de overflødige tømninger, og på den måde kan en 
kommune spare både penge, CO2 og reducere den tunge trafik.

”En kommune vil med vores teknologi kunne spare 
op til 75 procent af tømningerne – og når antallet af 
tømninger reduceres, sparer en kommune ikke kun 
penge, men også CO2 og samtidig bliver mængden 
af tung trafik sænket,” fortæller Martin Stentoft 
Jacobsen. 

DER ER IKKE TO, DER ER ENS
Lige nu er omkring 50 affaldsspande og -containere i 
og omkring DOLL Living Lab blevet udstyret med en 
sensor fra forskellige udbydere. Det brede udvalg af 
forskellige sensorer giver kommuner mulighed for at 
sammenligne de forskellige udbydere og finde frem til, 
hvad der passer bedst til deres kommune. 

”Besparelsespotentialet vil ikke være ens for 
alle kommuner – det vil afhænge af den enkelte 
kommunes behov, hvor tæt beboerne bor, hvilke tiltag 
kommunen i forvejen arbejder med og så videre. 
Derfor er vi i øjeblikket i gang med at finde frem til de 
mulige gevinster og effektiviseringer, som sensorer i 
affaldsspande og –containere kan give en kommune 
i samarbejde med Vestforbrænding,” siger Kim 
Brostrøm, teknologichef i DOLL Living Lab.

Han forklarer, at Vestforbrænding og DOLL netop 
samarbejder om at udarbejde en business case for 
sensorer i forskellige typer af affaldsbeholdere. Den 
viden vil kunne bruges af beslutningstagere, når nye 
initiativer skal besluttes. 

”Det arbejde, som vi er i gang med i DOLL, handler 
om at udvikle en model, der kan regne den enkeltes 
kommunes besparelsespotentiale ud baseret på 

SMART CITY

NÅR SENSORER 
TAGER SKRALDET
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deres behov. Det vil sige, at en af kommunerne i vores 
område vil kunne komme med deres tal, og vi vil så 
kunne regne ud, hvornår det vil kunne betale sig for 
kommunen at sætte sensorer i deres containere. Vi 
bruger data fra DOLL til at kvalificere en skarp og 
holistisk business case,” fortæller Annette Hou Adrian, 
projektleder hos Vestforbrænding.

SMART AFFALD, SMART LYS, SMART …
Smart Waste, som det hedder, når sensorer sættes i 
affaldscontainere og skraldespande, er bare én del af 
den smarte by. Når en kommune gerne vil arbejde med 
Smart City, er der mange flere håndtag at skrue på, 
og mange af de løsninger har alle kommuner og andre 
interesserede mulighed for at se i DOLL Living Lab. 

I DOLL Living Lab vil du opleve, sensorer mange andre 
steder end i affaldscontainerne. Der er sensorer i 
lysarmaturerne, der måler bevægelse, luftkvalitet 
og trafik. Der er sensorer, som hjælper med at finde 
den nærmeste ledige parkeringsplads. Derudover vil 
DOLL Living Lab blandt andet demonstrere måling af 
intelligent trafikstyring, smart opladning af elbiler og 
forskellige løsninger med information til borgere. 

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

”Vi tester og demonstrerer altså ikke kun én løsning 
inden for sensorbaserede affaldssystemer, men flere. 
Lige som vi vil teste og vise flere forskellige smarte 
løsninger inden for eksempelvis intelligent trafikstyring 
og smart parkering,” fortæller Kim Brostrøm.

I DOLL Living Lab er der på nuværende tidspunkt 
installeret 435 belysningsnetværk, 156 sensornetværk, 
fire kommunikationsnetværk og en data platform. ■

KORT OM
DOLL

SMART CITY

DOLL består af tre laboratorier:
LIVING LAB i Hersted Industripark, Albertslund. 
Her bliver mere end 80 belysnings- og Smart City-
løsninger demonstreret i fuld skala på 12 kilometer 
veje og stier. Lyset kontrolleres af 16 control 
management systems. I Living Lab ligger DOLL 
Visitor Center, hvor det er muligt at sammenligne 
og demonstrere styresystemer og data fra den 
smarte by. 

Samarbejdspartnere i DOLL LIVING LAB
@newmedia2.0, Alfred Priess, Cisco, Citelum, 
Current by GE, Force Technology (DELTA), 
DELUX DENMARK, Digimondo, DONG Energy, 
ewo, Exalight, Exlumi Consulting, Fagerhult, 
Focus Lighting, Hella, HeSaLight, joca, Lightwell, 
LITE, Louis Poulsen Lighting, Luminex, OSRAM, 
Philips Danmark, Riegens, Schréder, Scotia Light, 
SEAS-NVE, Seneco/Amplex, Sigfox, S-Light, 
Swarco Denmark, TDC, Thorn Lighting, Tvilight, 
WASTECONTROL, X-Light og Zumtobel Group

QUALITY LAB på DTU Fotonik. Her kan 
producenter og kommuner få foretaget 
uafhængige kvalitetsmålinger af lyskilder eller 
armaturer og få dokumenteret lysets effekt. Det 
sker enten på DTU’s faciliteter eller i kommunen.

VIRTUAL LAB på DTU Fotonik. Her bliver 
belysningsløsninger visualiseret i 3D-format. Det 
giver beslutningstagere mulighed for at vurdere 
lyset, inden de beslutter sig for en løsning.

FINANSIERING
DOLL blev i de første leveår støttet fra Green 
Labs DK under Energistyrelsen, samt Vækstforum 
Hovedstaden og Region Sjælland. DOLL har i dag 
en selvstændig økonomi og forretningsmodel.

VARIGHED 
DOLL blev stiftet i 2013 og er i dag en blivende 
organisation.

KONSORTIEPARTNERE
DTU Fotonik, Albertslund Kommune og Gate 21.

MERE INFORMATION
Kim Brostrøm, teknologichef, DOLL 
kb@lightinglab.dk 
www.lightinglab.dk
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LÆS MERE OM GATE 21’S NYE SMART CITY-PROJEKTER HER PÅ SIDEN.

NYE PROJEKTER I GATE 21
Gate 21 har de senere år igangsat en række initiativer på 
Smart City-området med fokus på vidensdeling, kompetence-
opbygning, demonstrationsprojekter og Living Labs. Særligt 
har DOLL Living Lab med intelligent udendørs belysning 
og Smart City-løsninger givet inspiration til nye projekter – 
blandt andet tanken om at eksportere Living Lab-metoden.

KORT OM
SMART CITY WORLD LABS
SMART CITY

Projektet Smart City World Labs vil eksportere Gate 21’s 
Living Lab-metode til Singapore. Living Lab-begrebet 
udvikles til også at omfatte Urban Living Labs. Det vil sige 
eksempelvis byrum, parker og veje, hvor fokus er rettet 
mod at bruge nye løsninger til at forbedre eksisterende og 
traditionelle byrum. Med metoden skabes en platform for 
test og demonstration af løsninger i et tæt samarbejde 
mellem regioner, kommuner, virksomheder og borgere. 
Målet er på sigt at kunne skabe et sammenhængende 
globalt netværk af Living Labs, hvor nye løsninger kan 
testes og udbredes hurtigt.

PARTNERE
Den danske ambassade i Singapore, Gate 21, DTU og 
Quercus Group. 

FINANSIERING
Industriens Fond finansierer projektet med fem millioner 
kroner.

VARIGHED
Januar 2016 – december 2017

PROJEKTLEDER
Gate 21 

MERE INFORMATION
Thomas Sichelkow, seniorprojektleder 
thomas.sichelkow@gate21.dk

KORT OM
BIG DATA OG SMART CITY 
KOMPETENCECENTER
SMART CITY

Projektet er en foranalyse, der skal understøtte 
etablering af et fælles regional-kommunalt Data Hub 
og Kompetencecenter. Centeret skal understøtte Smart 
City-aktørerne i anvendelsen af intelligente by-metoder. 
Formålet er at fremme bæredygtig byudvikling til gavn 
for borgere, virksomheder og bæredygtig vækst med 
inddragelse af digitalisering, data og moderne teknologi.

 
PARTNERE
Gate 21, CLEAN og Region Hovedstaden.

FINANSIERING
Projektet er støttet med en million kroner fra Region 
Hovedstaden og medfinansieres med 500.000 kroner af 
Gate 21, CLEAN samt øvrige partnere.

VARIGHED
Juli 2016 – marts 2017

PROJEKTLEDER
Gate 21

MERE INFORMATION
Maja Yhde, projektleder
maja.yhde@gate21.dk
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SKAB GRØN VÆKST VIA 
ET STÆRKT NETVÆRK

Partnere og medlemmer i  
Gate 21 arbejder for at gøre 
Greater Copenhagen til verdens 
førende region for grøn omstilling 
og vækst. Skal I også være med?

Partnerskaber og  –projekter mellem regioner, 
kommuner, vidensinstitutioner og virksomheder bliver 
afgørende for at sikre, at den grønne omstilling tager 
endnu mere fart i de kommende år.

Gate 21 samler to regioner, 41 kommuner,  
41 virksomheder og fire vidensinstitutioner i Greater 
Copenhagen, der vil den grønne omstilling, og som 
er optaget af at skabe grøn vækst. Med afsæt i 
kommunernes efterspørgsel, skaber vi sammen 
innovation, som leverer nye og smarte løsninger på 
klima- og energiområdet. 

Vi hjælper din kommune, virksomhed eller 
vidensinstitution godt på vej og styrker jeres indsats 
for grøn omstilling med:

■  Grøn jobskabelse og vækst
■  CO2-reduktioner og energibesparelser
■  Forskning, udvikling og innovation
■  Udviklings- og demonstrationsmiljø for nye Smart 
     City teknologier i Living Labs
■  Brugerinvolvering og borgerinddragelse
■   Matchmaking mellem kommuner, virksomheder  

og vidensinstitutioner
■   Adgang til at udvikle morgendagens kommercielle 

energi- og ressourceeffektive løsninger

Som partner får du adgang til ekspertviden, 
national og international finansiering af projekter, 
udfærdigelse af projektansøgninger, projektledelse 
og –administration vedrørende projekter og ikke 
mindst best practice og business cases indenfor grøn 
omstilling og vækst. 

For hver krone vores partnere investerer i 
partnerskabet, skaber vi innovative grønne projekter 
for 18 kroner. Samlet set har vi skabt grønne projekter 
for mere end en halv milliard kroner sammen med 88 
partnere og medlemmer.

Er din kommune, virksomhed eller vidensinstitution 
interesseret i at høre mere om et partnerskab, er I 
meget velkomne til at kontakte chefkonsulent Trine 
Kromann på mail: trine.kromann@gate21.dk eller 
telefon: 3147 7769. ■
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TRANSPORT
PROGRAMLEDER
Anna Thormann
anna.thormann@gate21.dk

ENERGI
LEDER AF CENTER FOR ENERGIOMSTILLING
Henrik Teglgaard Lund
henrik.teglgaard.lund@gate21.dk

GRØN VÆKST

God mobilitet er afgørende for borgerne, byernes 
udvikling, virksomhedernes vækst og arbejdsmarkedet. 
På baggrund af og via erfaringerne fra en række 
store transport- og mobilitetsprojekter udvikles nye 
værtøjer og metoder til at fremme grøn mobilitet og 
koordinere by- og trafikplanlægning bedre. Der skal 
udvikles Test- og Living Labs for transporttiltag også 
med henblik på at fremme markedet for bedre grønne 
mobilitetsservices.

Danske kommuner og regioner er afhængige af at sikre 
arbejdspladser og vækst, hvis de skal fastholde serviceniveauet 
over for borgerne. Gate 21 arbejder målrettet for at skabe 
grøn vækst på tværs af sin projektportefølje og Living Labs 
i samarbejde med andre centrale erhvervsfremmeaktører i 

Omstilling til et fossilfrit energisystem er kernefokus 
i Gate 21’s Center for Energiomstilling – herunder 
strategisk energiplanlægning og udvikling af 
fremtidens energisystemer. I samarbejde med 
kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, 
energiforsyningsselskaber og andre energiaktører 
udvikles projekter, som skal øge anvendelsen af 
vedvarende energi, effektivisere energisektoren og 
inddrage  lokale borgere aktivt i løsningerne. Alle 
aktiviteter bidrager til at gøre Greater Copenhagen 
førende inden for energiomstilling.

PROGRAMLEDER Lone Kelstrup, lone.kelstrup@gate21.dk

FOKUS, METODE & VÆRDI

LIVING LABS
Gate 21 har med DOLL vist, at Living Labs er en 
kraftfuld metode til at skabe vækst, grøn omstilling, 
byudvikling og profilering af Greater Copenhagen. En 
række nye Living Labs er på vej og skal udvikle, teste 
og demonstrere morgendagens grønne teknologier 
og forretningsmodeller på internationalt niveau. Det 
tilstræbes, at Living Labs placeres bredt inden for 
Greater Copenhagen-geografien og kobles sammen 
på tværs, sådan at der bliver én indgang.

Greater Copenhagen. Gate 21 udvikler projekter inden 
for energi- og ressourceeffektive virksomheder og grøn 
kommunal efterspørgsel, grønne forretningsmodeller og 
Living Labs.
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ENERGI
LEDER AF CENTER FOR ENERGIOMSTILLING
Henrik Teglgaard Lund
henrik.teglgaard.lund@gate21.dk

BYG & BY
PROGRAMLEDER
Martin Dam Wied 
martin.dam.wied@gate21.dk

CIRKULÆR ØKONOMI
PROGRAMLEDER
Line Bech
line.bech@gate21.dk

SMART CITY

Gate 21’s seks programmer tager udgangspunkt i regionernes og kommunernes 
udfordringer på klima- og energiområdet og er afspejlet i indsatsområderne: 
TRANSPORT; BYG & BY; ENERGI; CIRKULÆR ØKONOMI; SMART CITY og GRØN VÆKST. 
Derudover udvikler vi LIVING LABS inden for flere indsatsområder i tæt samarbejde 
med partnerkredsen. Endeligt samler vi partner- og medlemskredsen til NETVÆRK & 
KOMPETENCEUDVIKLING i flere forskellige formater. Hold dig opdateret gennem vores 
nyhedsbreve, på web, LinkedIn & Twitter.

Greater Copenhagen har alle muligheder for at gøre sig 
til en global leder for Smart City-løsninger, der bidrager 
til at skabe fremtidens ressourceeffektive og bæredygtige 
byer. Det forudsætter stærk koordinering, kompetencer og 
udvikling af fælles løsninger blandt regioner, kommuner, 

Vores bygninger har en central rolle for omstillingen 
af energisystemet. Der skal skabes massive energi-
besparelser i de eksisterende bygninger og en større 
integration mellem drift og forsyningssystemer. 
Bygningerne er samtidigt ramme for vores liv. Derfor 
skal en fremtidssikring også tage afsæt i, hvordan 
vi ønsker at leve i og bruge dem i fremtiden. Byg 
og By skal derfor facilitere innovation og de nye 
samarbejdsformer i fremtidens bygninger til gavn for 
borgere og virksomheder.

Cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet er 
centralt for opnå bedre konkurrenceevne, nå mål i 
affalds- og klimaplaner og understøtte en grøn lokal 
erhvervsudvikling. Udgangspunktet er kommunernes 
udfordringer og  fokus for pilotprojekterne er 
strategiudvikling, grøn erhvervsudvikling og offentlig 
efterspørgsel. Der skal videndeles, etableres nye 
samarbejder og nye værktøjer skal i spil, så både 
kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner kan 
høste potentialet fra en mere cirkulær økonomi.

PROGRAMLEDER Lone Kelstrup, lone.kelstrup@gate21.dk

NETVÆRK & 
KOMPETENCE UDVIKLING
Gate 21 udvikler og tester konkrete løsninger inden for 
den grønne omstilling i alle projekter og Living Labs 
og bidrager løbende til en betydelig vidensproduktion. 
Med Academy 21 vil vi styrke kompetenceudviklingen 
sammen med vores partnere og medlemmer. 
Derudover afholder vi løbende konferencer og 
workshops, hvor partnere og medlemmer kan dele 
viden,  blive opdateret og møde de centrale spillere i 
den grønne omstilling i Greater Copenhagen. 

virksomheder og vidensinstitutioner. Gate 21 støtter 
kompetenceopbygning og vidensdeling på tværs. Der 
udvikles demonstrationsprojekter og Living Labs med 
fokus på datahåndtering, datasikkerhed, intelligent 
trafikstyring, infrastruktur, digitale masterplaner og 
styring af bygninger.
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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)

Ulf Christensen 
Administrerende 
direktør,  
Kuben Management

Morten Kabell
Teknik- og 
miljøborgmester, 
Københavns 
Kommune

GATE 21’S BESTYRELSE

Thomas Lykke 
Pedersen
Borgmester,  
Fredensborg 
Kommune

Jeppe Trolle
Byrådsmedlem, 
Roskilde Kommune

Thorkild Ærø
Direktør,
Statens 
Byggeforsknings- 
institut

Christina Krzyrosiak 
Hansen 
Byrådsmedlem, 
Holbæk Kommune

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

Özkan Kocak 
Regionsrådsmedlem,
Region Hovedstaden

Peter Jacobsen 
Viceborgmester, 
Kalundborg 
Kommune og 
næstformand i 
Region Sjælland

Henrik Rasmussen
Borgmester, 
Vallensbæk 
Kommune

Anders Siig 
Andersen
Institutleder, Institut 
for Mennesker og 
Teknologi, Roskilde 
Universitet

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

VELKOMMEN TIL NYE PARTNERE OG MEDLEMMER

38 INSIGHT 21 2016  2 / 2



PARTNERE

MEDLEMMER

ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE

alternativt:
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