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Gennem 2016 har 194 lande tiltrådt Paris-aftalen, der 
samler kloden om det fælles mål, at temperaturen ikke 
må stige mere end to grader og helst kun halvanden 
grad. Det blev desværre kun aktualiseret af, at 2016 
satte varmerekord – som året før, og året før – og 
således blev det varmeste målt år siden 1880. 

Der venter altså en kæmpe opgave i at bremse den 
globale opvarmning gennem en massiv grøn omstilling. 
En omstilling, som verdens byer i stigende grad tager på 
sig. Det blev meget tydeligt på årets FN-klima-
konference. Jeg deltog, fordi jeg som borgmester og 
formand for Gate 21 var blevet valgt som klima-
ambassadør på vegne af 1.700 byer i Climate Alliance og 
dermed blev bedt om at inspirere andre lokale ledere til 

at forfølge den grønne omstilling med høje ambitioner. 
Mere end 7.000 byer har tilsluttet sig Global Covenant 
of Mayors og har iværksat CO2-reduktioner og 
klimatilpasning for at imødegå konsekvenserne af 
klimaforandringerne. Hver dag træffes der lokale 
beslutninger om store budgetter og investeringer i 
energiforsyning, energieffektiviseringer og 
klimatilpasning. 

Men den grønne omstilling er ikke bare en nødvendighed 
for kloden – det er fremtiden, som vi skal leve af. Det har 
virksomheder og forskning for længst indset, og 
investeringerne flytter globalt fra sort til grøn økonomi. 
Her står Danmark i en unik styrkeposition til at høste 
frugterne af mange års grønne ambitioner og resultater. 

FN og EU såvel som et stigende antal virksomheder har 
spottet, at cirkulær økonomi får ressourcer til at række 
længere, og at det samtidigt kan bidrage til forbedret 
konkurrenceevne og innovation. Gate 21 valgte i 2016 at 
sætte ind med et tværgående programområde, som skal 
hjælpe partnerkredsen med at høste potentialerne i en 
mere cirkulær økonomi. Eksempelvis skal projektet 
Bæredygtig Bundlinje hjælpe 100 virksomheder med at 
skabe grønne forretningsmodeller.

I forsommeren var Gate 21 sammen med Frederikssund, 
København og Albertslund kommuner værter for en 
international Smart City-konference, Greater 
Copenhagen Smart Solutions, med deltagere fra 26 
lande, der var kommet for at se, hvad vi har at byde på 
inden for smarte, grønne løsninger. 346 nationale og 
internationale beslutningstagere inden for både den 
offentlige og private sektor deltog. Konferencen var 
resultatet af et banebrydende, tværgående offentligt-
privat samarbejde, som satte rammen for en 
innovations        platform, der testede og implementerede de 
nyeste Smart City-løsninger i Living Labs. Konferencen 
vandt årets Initiativpris ved Københavns Kongres og 
Event Award i april 2017. 

Gate 21 opnåede i 2016 en omsætning på 35,64 millioner 
kroner, hvilket er en stigning på 22 procent i forhold til 
2015. Resultatet blev et overskud på 304.158 kroner. 
Gate 21’s egenkapital udgør herefter 2,15 millioner kroner 
primo 2017. Gate 21 har nu udviklet mere end 80 
projekter til en samlet værdi af mere end 600 millioner 
kroner og styrket indsatsen med at skabe værdi for 
partnerne.
 
Gate 21 er på få år blevet en central partner- og 
klyngeorganisation for grøn omstilling og grøn vækst. 
Det forpligter. Derfor har vi i 2016 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 en af de førende klynger i 
Europa inden for efterspørgselsdreven innovation. Vi er 
med andre ord dygtige til at skabe nye løsninger med 
afsæt i kommunernes efterspørgsel. Det er vi stolte af. 
Med en udvidet og endnu stærkere partnerkreds, med en 
styrket forankring blandt de grønne erhvervs-
fremmeaktører 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. ■

FORMANDENS BERETNING
STEEN CHRISTIANSEN

Gate 21’s vision er er bidrage til at gøre Greater Copenhagen til verdens 
førende region for grøn omstilling og vækst. Det mål kom vi et stykke 
nærmere, da vi i sommer fusionerede med Energiklyngecenter Sjælland. Vi har 
således budt varmt velkommen til en stor ny partnerkreds, der tæller Region 
Sjælland og Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, 
Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Stevns og Vordingborg kommuner. Vi 
glæder os meget over det styrkede samarbejde.  
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Gate 21’s strategi 
Gate 21’s vision er at gøre Greater Copenhagen til den 
førende region i verden for grøn omstilling og vækst. 
Strategien tager udgangspunkt i at bruge regionernes 
og kommunernes efterspørgsel til at udvikle, 
demonstrere og udbrede nye energi- og ressource-
effektive løsninger på klima- og energi området i et tæt 
samarbejde med virksomheder og viden institutioner. 
 
Med henblik på at styrke den grønne erhvervs fremme-
indsats på tværs af Greater Copenhagen fusionerede 
Gate 21 i 2016 med Energiklyngecenter Sjælland og står 

nu som en stærk grøn erhvervsfremmeaktør i den danske 
del af Greater Copenhagen. Det blev også besluttet at 
åbne et Gate 21-lokalkontor ved Holeby på Lolland for at 
styrke indsatsen hos partnerne i den sydlige del af 
Greater Copenhagen. Kontoret åbnes i første halvdel af 
2017.

Samarbejdet med skånske frontløbere i den grønne 
omstilling er også styrket gennem fælles Greater 
Copenhagen-projekter, herunder Lighting Metropolis, 
Cleantech TIPP, ITS Mobilitet og projektet om 
Fremtidens Intelligente Energi- og Ressourcesystem. 

REGNSKABSBERETNING

Årlig omsætning
(i kroner)

Fordeling af omsætning

Samlet omsætning: 35.643.188 kroner

Udviklingen i Gate 21’s økonomi 
Gate 21 opnåede i 2016 en omsætning på 35,64 millioner 
kroner, hvilket er en stigning på 22 procent i forhold til 
2015. Resultatet blev et overskud på 304.158 kroner. 
Gate 21’s egenkapital udgør herefter 2,15 millioner kroner 
primo 2017.

Udviklingen i Gate 21’s programaktiviteter 
Der har igen været en positiv udvikling i tilgangen af nye 
projekter. Og Gate 21 har gennem projekterne skabt 
stærke resultater og med dem vist nye, konkrete veje for 
den grønne omstilling. I 2016 har Gate 21 yderligere 
styrket programudviklingen og har i samarbejde med 
Region Hovedstaden og Region Sjælland opstartet en 
række nye grønne omstillingsprojekter i Greater 
Copenhagen, herunder Moving People (grøn mobilitet), 
Energi på Tværs 2 og Grøn Kollektiv Varme (energi-
omstilling) samt Klar til Smart Vækst (Smart City), der 
alle udgør centrale omdrejningspunkter for den grønne 
omstilling i Greater Copenhagen. 

Gate 21 har nu udviklet mere end 80 projekter til en 
samlet værdi af mere end 600 millioner kroner og 
styrket indsatsen med at skabe værdi for partnerne. For 
hver krone Gate 21 har modtaget i partnerkontingent, er 
der skabt projekter inden for grøn omstilling og vækst 
for 18 kroner. Sideløbende har sekretariatet styrket 
indsatsen med at dokumentere projektresultaterne 
systematisk for eksempel i form af CO2-besparelser og 
konkrete erhvervsfremmeresultater. Gate 21 har i 2016 
igangsat flere initiativer om at etablere Living Labs, hvor 
kommuner og regioner stiller sig til rådighed som 
demonstratorier for nye smarte løsninger, der bidrager 
til grøn omstilling og vækst. Det ledte i 2016 blandt 
andet til et nyt Living Lab for klimatilpasning og et 
forprojekt til et Living Lab for at bekæmpe trafikstøj 
(Silent City), ligesom projektet Smart City World Labs 
skal hjælpe danske virksomheder med at eksportere 
grønne løsninger til Asien gennem et Living Lab-
samarbejde med Singapore.  
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Antal partnere 
og medlemmer

Forankring i partnerkredsen
Gate 21 er stedet, hvor kommuner og regioner kan teste 
og udvikle nye ideer og løsninger til gavn for virksomheder, 
medarbejdere, ledere og borgere – og som samtidigt kan 
være med til at forebygge klimaændringer, skubbe den 
grønne omstilling og styrke den grønne vækst.

Det har igen i år betydet en tilgang af nye partnere og 
medlemmer. Ved årets udgang var der i alt 92 partnere 
og medlemmer i foreningen. Vi skal vi byde Region 
Sjælland velkommen som partner i Gate 21. På den 
kommunale front skal vi byde velkommen til Bornholm, 
Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Hvidovre, Kalundborg, 
Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, 
Slagelse, Stevns og Vordingborg kommuner.

Gate 21 har nu i alt 41 partner- og medlemskommuner 
og har således opnået en stærk forankring i 85 procent 
af kommunerne i Region Hovedstaden og Region 
Sjælland. 

På virksomhedssiden har vi også budt velkommen til en 
række nye partnere, herunder Energitjenesten Sjælland, 
Frederiksberg Forsyning, Implement Consulting Group, 
KARA/NOVEREN, Next, Nobina Danmark, SEAS-NVE, 
Teknologisk Institut og Zupelux.

Fuld oversigt over alle partnere og medlemmer findes på 
side 8-10. 

Gate 21’s detaljerede regnskab kan fås ved henvendelse 
på: trine.kromann@gate21.dk ■

+80    
Gate 21 har skabt mere end 80 grønne  projekter til 
en samlet værdi af mere end 600  millioner kroner.

+60053 56
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PARTNERE 2016
KOMMUNER, REGIONER OG OFFENTLIGE PARTNERE

VIRKSOMHEDER

VIDENSINSTITUTIONER

Ishøj Kommune

ALLERØD KOMMUNE

BRØNDBY KOMMUNE



1110

GATE 21’S BESTYRELSE 2016

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 Kraft-
varmeselskab I/S 
(VEKS)

Ulf Christensen 
Administrerende 
direktør,  
Kuben Management

Morten Kabell
Teknik- og miljø-
borgmester, 
Københavns 
 Kommune

Thomas Lykke 
 Pedersen
Borgmester,  
Fredensborg 
 Kommune

Jeppe Trolle
Byrådsmedlem, 
Roskilde Kommune

Thorkild Ærø
Direktør,
Statens Bygge-
forskningsinstitut

Christina Krzyrosiak 
Hansen 
Byrådsmedlem, 
 Holbæk Kommune

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

Özkan Kocak 
Regionsrådsmedlem,
Region Hovedstaden

Peter Jacobsen 
Viceborgmester, 
Kalundborg Kom-
mune 
Næstformand,
 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

MEDLEMMER 2016
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