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Gate 21 samler de stærkeste kræfter for at skabe nye innovative
løsninger på klimaets udfordringer. Løsninger til gavn for den
grønne vækst – og os alle sammen. Insight 21 deler vores erfaringer
og resultater.
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GRØN VÆKST
I GREATER COPENHAGEN

Leder

POUL ERIK LAURIDSEN
DIREKTØR, GATE 21

I Gate 21 arbejder vi målrettet for, at Greater Copenhagen indfrier sit potentiale som verdens førende
region for grøn omstilling og vækst. Vi har mere end
50 udviklings- og demonstrationsprojekter og Living
Labs i samarbejde med regioner, kommuner, virksomheder og forskningen på vej mod vores fælles mission.
Den grønne omstilling er en markant styrkeposition
for os i Greater Copenhagen. Det har vi sat fokus på
med analysen – Grøn Vækst i Greater Copenhagen,
der er blevet til i regi af projektet Energi på Tværs og
i partnerskab med Region Hovedstaden og Region
Sjælland.
Vores styrkepositioner er vindenergi, energieffektivitet, fjernvarme, bioenergi og -brændsel samt
vand. Og når 194 lande og en række amerikanske
stater og byer skal til at implementere grønne
løsninger for at leve op til deres forpligtelser i Parisaftalen, ser vi ind i et ganske enormt potentiale:
Analysen viser, at de samlede globale investeringer
forventes at ligge på op til 51.100 milliarder kroner
frem mod 2035. Hvis vi som land og region kan
fastholde vores nuværende markedsandele, står vi
med et samlet grønt vækstpotentiale i Danmark på
op til 271 milliarder kroner i meromsætning i 2035.
Beskæftigelsespotentialet er op til 95.000 nye
danske grønne fuldtidsjob. I vores region bliver det

til 42.000 nye grønne job og 95 milliarder kroner i
årlig meromsætning i 2035 – du kan læse mere om
analysen på side 4 og 5.
Skal vi indløse potentialet, skal vi holde et højt
ambitiøsniveau for den grønne omstilling i Danmark.
Vi skal arbejde sammen. Og vi skal være innovative.
I Gate 21 kan vi hjælpe et stykke ad vejen, fordi vi er
en samarbejdsplatform og et netværk, hvor regioner,
kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner
samles om konkrete udfordringer, løsninger og
videndeling.
Senest har denne metode ført os til et innovativt
samarbejde mellem Lolland og Københavns
kommuner og forsyningsselskabet HOFOR, hvor der
skal skabes grøn energi til københavnerne og lokale
arbejdspladser på Lolland. Samarbejdet betyder, at
Gate 21 har åbnet et lokalkontor i Holeby på Lolland.
Læs mere om projektet på side 14.
Åbningen af et lokalkontor understreger en af de
allervigtigste pointer for Gate 21: Det er den lokale
indsats, der skaber resultaterne. Det er partnerne
i Gate 21, der har musklerne, innovationen og
ambitionen, der accelererer den grønne omstilling og
skaber den grønne vækst i Greater Copenhagen.
Det næste skridt tager vi sammen! ■
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GRØN VÆKST ANALYSE:

42.000 NYE GRØNNE JOB I
2035 I GREATER COPENHAGEN

DANSKE STYRKEPOSITIONER MED GRØNT POTENTIALE
VIND kan levere op mod
nye danske job

ENERGIEFFEKTIVE løsninger kan
vækste med

VAND kan bidrage med en omsætning over
milliarder kroner

BIOENERGI kan bidrage med en omsætning op til
milliarder kroner

55.000
100

frem mod 2035.

i 2035.

frem mod 2035.

48

290-560%

i 2035.

FJERNVARME kan skabe op mod
nye danske job

17.700
Massiv global efterspørgsel efter klimavenlige energiteknologier
kan betyde op til 42.000 nye job og et samlet vækstpotentiale i
Greater Copenhagen på 95 milliarder kroner i 2035. Det viser en
ny analyse af vækstpotentialet i den grønne omstilling.
AF SOFIE HOUGAARD NIELSEN
Foto: CreativeNature_nl

Det kræver massive globale investeringer i den grønne
omstilling at nå Paris-aftalens mål om at bremse den
globale opvarmning. Efterspørgslen kan omsættes til
et meget stort vækst- og beskæftigelsespotentiale
i Danmark og Greater Copenhagen. En ny analyse
af Damvad Analytics, der er lavet for Region
Hovedstaden, Region Sjælland og Gate 21, sætter tal
på potentialet.
ET GRØNT GREATER COPENHAGEN
Alene i Greater Copenhagen er 29.700 beskæftigede
i grønne job i dag, og med den grønne omstilling kan
der i 2035 være yderligere 42.000 nye grønne job. De
grønne job producerer varer og tjenester for mere end
67 milliarder kroner om året. I 2035 kan den årlige
meromsætning være på 95 milliarder kroner.

regionsgrænser. Og at vi sikrer gode rammevilkår
for det grønne erhvervsliv, som kan fremdyrke nye,
innovative klimaløsninger.”

”I Greater Copenhagen samler vi kræfterne fra Region
Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne og alle
kommunerne om det fælles mål at blive den førende
region for grøn vækst og beskæftigelse,” siger Steen
Christiansen, formand for Gate 21 og borgmester i
Albertslund Kommune. Han fortsætter:
”Hvis vi skal indfri dette store vækst- og jobpotentiale,
kræver det, at vi som kommuner, regioner og land
fastholder vores ambitionsniveau. Det kræver, at
vi finder fælles løsninger på tværs af kommune- og

”Men ingen sektorer kan løse den grønne opgave
alene, og derfor må det offentlige og det private
arbejde tæt sammen og udfordre hinanden til at
udvikle gode løsninger.” ■
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For mig er den grønne omstilling sorte tal på
bundlinjen. Vi har sammen med erhvervslivet
opbygget en industriel symbiose, hvor den ene
virksomheds affald bliver til den andens ressource.
Indsatsen har givet vækst og beskæftigelse i
Region Sjælland og været en inspiration til flere
nationale tiltag. Den grønne omstilling er mere
end godt købmandskab. Den er også med til at
styrke samarbejdet på tværs af sektorer og et
solidt redskab til at realisere energibesparelser til
gavn for vores borgere og virksomheder.”

Peter Jacobsen

I Høje-Taastrup Kommune går grøn
omstilling og økonomisk vækst hånd i hånd.
Vi skal nå klimamålsætningerne ved at udvikle
og implementere grønne løsninger for borgere
og virksomheder, samtidig med at vi skaber nye
boligområder og arbejdspladser. Der er gennem
de senere år skabt 9.000 nye arbejdspladser i
Høje-Taastrup, samtidig med at CO2-udledningen
er reduceret med 25%.”

Michael Ziegler

Borgmester,
Høje-Taastrup Kommune

G RØ N
VÆKS
GREATTEI
COPEN R
HAGEN

Viceborgmester,
Kalundborg Kommune

GRØNT DANMARK = GOD FORRETNING
Analysen viser, at Danmark har en række styrkepositioner inden for den grønne omstilling. Helt
specifikt drejer det sig om vindenergi, fjernvarme,
bioenergi og -brændsel, vand og energieffektivitet.
Og det er områder, der påvirker mange brancher –
herunder byggebranchen, hvor den grønne omstilling
også er i gang:
”Grøn omstilling er en nødvendighed for kloden,
men det er også en god forretning. Bæredygtighed
er blevet en ny hverdag for os. Vi taler ikke bare
længere om den – vi agerer i den. Vi matcher den
stigende efterspørgsel efter grøn rådgivning og
grønt byggeri, og det placerer os godt i opløbet om
de fremtidige grønne jobs,” siger Martin Manthorpe,
næstformand i Gate 21 og direktør for strategi og
forretningsudvikling i bygge- og anlægsvirksomheden
NCC og fortsætter:

frem mod 2035.

ET INDBL
GRØNNE IK I DANMARKS
JOB- OG
VÆKSTPO
TENTIA

KORT OM
GRØN VÆKST-ANALYSEN
GREATER
DANMARK COPENHAGEN
GRØNNE JOBS
2015
2035

67.100
162.000

29.700
71.600

LE

Tallene her på siden stammer fra analysen ”Grøn
vækst i Greater Copenhagen – et indblik i Danmarks
grønne job- og vækstpotentiale,” som er udarbejdet af
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Gate 21 og det
tværregionale, strategiske projekt Energi på Tværs.
Bag research og analyse står DAMVAD Analytics.
Sustainia har udarbejdet publikationen.

GRØN OMSÆTNING
2015
2035

192 MILLIARDER
463 MILLIARDER

67 MILLIARDER
162 MILLIARDER

Læs mere
Analysen og mange flere tal kan findes på
www.gate21.dk/groen-vaekst-i-greatercopenhagen
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ENERGIPOLITISK TOPMØDE:

I ARBEJDSTØJET
FOR AT BEHOLDE
GRØN FØRERTRØJE
Fotos: Rasmus Degnbol

Danmark har fremtrædende styrkepositioner inden for den grønne
omstilling, og hvis vi fastholder dem, er vækstpotentialet enormt. Det
kræver visioner, investeringer og samarbejde på tværs af kommuner,
regioner og landegrænser at beholde den grønne førerplads. Sådan
lød budskabet til Energipolitisk Topmøde på Christiansborg i maj 2017.

andres gode løsninger, betonede Realdanias direktør.
Ligesom Connie Hedegaard fremhævede han også
den kommunale købekraft som et centralt led i den
grønne omstilling.
LOKALE GRØNNE HELTE
Der findes flere kommunale eksempler på grøn
omstilling. Én af dem, der har iværksat stærke
samarbejder på tværs af industri, universiteter og
myndigheder, er Solrød Kommune.

AF SOFIE HOUGAARD NIELSEN

Nøgletal som ”42.000 nye grønne jobs” og ”95 milliarders vækstpotentiale” summede dagen igennem i
luften, på papirer, præsentationer og sociale medier.
Tallene stammer fra den nye Grøn vækstanalyse,
som Damvad Analytics har udarbejdet for Region
Hovedstaden, Region Sjælland og Gate 21. På det
Energipolitiske Topmøde i maj blev tallene for det
grønne vækstpotentiale i Greater Copenhagen
præsenteret for første gang.

BEHOLD DEN GRØNNE FØRERTRØJE PÅ
At Danmark ikke må hvile på de grønne laurbær
var et centralt budskab i peptalken fra CONCITO’s
formand, Connie Hedegaard. Danmark har været
frontløber på en række områder, men mange andre
lande er godt med nu. Det fortalte den tidligere EUklimakommissær og gav talrige eksempler på, hvordan
væksttanken i verden ændrer sig, og at der investeres i
grøn teknologi i for eksempel Kina, Indien og Finland.

På dagen fik deltagerne inspiration fra den grønne
omstilling i andre lande og lokale perspektiver på
styrkepositionerne inden for vindenergi, fjernvarme,
bioenergi og -brændsel, vand og energieffektivitet.

”Man beholder ikke en førertrøje ved at gå rundt og
advare de andre om, at ’nu skal I passe på, I ikke kan
se os’. Når man siger sådan, så har man ikke helt
forstået, hvor hurtigt de andre rykker,” sagde
Connie Hedegaard.

Topmødet, som er en del af projektet Energi på Tværs,
blev åbnet af Sophie Hæstorp Andersen og Jens
Stenbæk, regionsrådsformænd i henholdsvis Region
Hovedstaden og Region Sjælland. Vækstanalysen
og Danmarks styrkepositioner blev blandt andet
præsenteret af Gate 21’s direktør Poul Erik Lauridsen:
”Danmark har markante styrkepositioner, som vi ikke
må tage for givet, for de er ikke kommet af sig selv.
Forsyningsvirksomhederne har investeret stort, og
bag ved dem står kommunerne, der også har bidraget
stærkt til den grønne omstilling. Og det er jer, der
skal bidrage til, at vi bevarer denne førerposition,”
lød det blandt andet fra ham til forsamlingen, der
talte borgmestre, regionsrådsformænd, kommunale
og regionale udvalgsformænd, tekniske direktører
og direktører for forsyningsselskaber i Region
Hovedstaden og Region Sjælland.
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Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune forklarer,
at Solrød Biogas er det første anlæg i Danmark, der
er udviklet til at omdanne blandt andet industrielle
organiske restprodukter til bæredygtig energi.
”I Solrød Kommune har vi en ambitiøs klimaplan
med et mål om at reducere kommunens CO2udledning med 55 procent inden 2025. Vi er allerede
godt på vej med hjælp fra Solrød Biogas, der
producerer el til 4.000 af kommunens husstande og
fjernvarme til cirka 1.400 husstande. Vi reducerer
både omkostningerne til at bortskaffe affald,
styrker virksomhedernes konkurrenceevne og sikrer
bæredygtig næring til planterne på markerne,” siger
borgmester Niels Hörup.

BLIV GRØNNE I FÆLLESSKAB
Direktør for Realdania Jesper Nygård satte ord
på rammerne for kommuner og byer i den grønne
omstilling nu og på lang sigt. Han pegede på, at
kommunerne og byerne har meget magt og er i stand
til at fremme den grønne agenda.

En anden kommune, der engagerer sig i den grønne
omstilling og samarbejde på tværs, er Københavns
Kommune:
”Der er ingen tvivl om, at København står stærkt
på den grønne dagsorden, men ved at alliere os
med partnerne i Greater Copenhagen får vi skabt
en synergieffekt, som i høj grad forstærker vores
brand og vores gennemslagskraft. Vi tager størst
ansvar på verdensplan ved at samarbejde med
andre om at skabe de grønne løsninger, som resten
af verden efterlyser. Det er det, samarbejdet i
Greater Copenhagen handler om. På den måde
er vi hinandens styrker i Greater Copenhagen,”
siger Morten Kabell, Teknik- og miljøborgmester,
Københavns Kommune. ■

”Jeg tror, den grønne omstilling kræver mere handling
fra byerne, end de er klar over. Den enkelte by kan
træffe beslutninger, som er afgørende for, om det her
lykkes eller ej,” sagde Jesper Nygård og fremhævede
flere handlinger, der kan skubbe på udviklingen.
Især vigtigheden af at byer og kommuner tilslutter
sig nationale og internationale fællesskaber, som
eksempelvis borgmesterpagten (Global Covenant
of Mayors), lader sig inspirere og implementerer
2017 1 / 2

KORT OM
ENERGI PÅ TVÆRS
ENERGI

Energi på Tværs arbejder mod at skabe en fælles plan for,
hvordan vi indfrier energivisionen om et fossilfrit energisystem
i 2035 og et fossilfrit transportsystem i 2050 i Region
Hovedstaden. Planen skal fungere som udgangspunkt for
kommunernes egne strategiske energiplaner.

PARTNERE
Region Hovedstaden, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby,
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 kommuner. Derudover er Roskilde,
Solrød, Greve og Køge kommuner med. Forsyningsselskaberne
ARC (Amager Ressourcecenter), CTR – Centralkommunernes
Transmissionsselskab, Forsyning Helsingør, Hillerød Forsyning,
HMN Naturgas, HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), Norfors, VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) og
Vestforbrænding.

FINANSIERING
Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og
forsyningsselskaberne. Kommunerne bidrager med
medfinansiering i form af arbejdstimer.

VARIGHED
August 2016 – juli 2018

MERE INFORMATION
Anders Hasselager, seniorprojektleder
Center for Energiomstilling
anders.hasselager@gate21.dk
INSIGHT 21

7

TRANSPORT

TEST EN ELCYKEL
HAR ÆNDRET
TRANSPORTVANER

Transportvaner er stærkt rutineprægede, og når pendlerne først
sidder blødt i bilsæderne, er det svært at flytte dem over på
cykelsadlerne. Men vanerne kan brydes, viser projektet Test en Elcykel.
Et år efter testperioden cykler halvdelen af de 1.700 deltagere stadig.

Foto: Mikkel Østergaard

AF SOFIE HOUGAARD NIELSEN

I det hidtil største forsøg med at udlåne elcykler til
pendlere, Test en Elcykel, har knap 1.700 bilpendlere
lånt en elcykel i tre måneder, og det har været en
succes. Et år efter testperioden cykler halvdelen af
testpersonerne stadig, og det tyder på, at det er
muligt at ændre pendleres transportvaner på den
lange bane.

VIGTIGT LED I DEN GRØNNE OMSTILLING
Cyklismen har fremgang i de større, danske byer. Men
når der er længere end fem kilometer til arbejde, lader
stadig flere danskere cyklen stå til fordel for bilen eller
offentlig transport. Ifølge Vejdirektoratet er der 10
procent færre cyklister på vejene i dag, end der var i
1990.

”Det er et rigtig godt resultat, og det viser, at der er
en villighed og et ønske om at prøve noget andet,”
siger Malene Freudendal-Pedersen, der er transportog mobilitetsforsker ved Roskilde Universitet.

Deltagerne i Test en Elcykel havde i gennemsnit 13
kilometer til arbejde. De tilhører dermed den store
gruppe pendlere, der har mellem 5 og 20 kilometer til
arbejde, og det er især for dem, en elcykel kan være
attraktiv.

Hun forklarer, at det ikke er nemt at ændre på
menneskers transportvaner:
”Transport er noget, vi tager for givet, og vi er
ekstremt tilbøjelige til at bruge det transportmiddel,
vi altid bruger. Vi ved måske godt, det ikke er det
smarteste, men det fungerer for os. Når man beder
nogen om at ændre deres transportvaner, beder man
dem grundlæggende om at ændre deres hverdagsliv
og hele den måde, det hænger sammen på, når
de skal på arbejde, hente børn og besøge deres
syge mor,” siger Malene Freudendal-Pedersen og
fortsætter:
”Der er et stort potentiale i udlån af elcykler, men et
enkelt projekt kan ikke ændre alt. Derfor er det super
vigtigt at blive ved, når man har noget, der virker.”
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mange til at lade bilen stå og i stedet for suse af sted
på cyklen,” siger Jens Mandrup, som er formand for
Miljø- og teknikudvalget i Region Hovedstaden.

KORT OM
TEST EN ELCYKEL

ELCYKLEN GIVER TRANSPORTTIDEN NY VÆRDI
Elcyklen kan fungere som en slags hybrid mellem
en cykel og en bil, da den har egenskaber fra begge
transportmidler. Den er mere komfortabel og
hurtigere end en almindelig cykel, og med en elcykel
kan cyklisten komme nemmere gennem trafikken end
i en bil.

TRANSPORT

Flere testdeltagere i Test en Elcykel oplevede da
også, at elcyklen gav dem en anden frihed og andre
oplevelser, end bilen gjorde. Transporttiden fik ny
værdi og i stedet for blot at være tid, der skulle overstås, kunne transporttiden bruges til at stresse af
og få motion og frisk luft, var tilbagemeldingerne fra
mange af testdeltagerne.

”Vi er virkelig glade for, at det lykkedes at få så
mange pendlere til at cykle, både under projektet og
bagefter. Der er åbenlyse gevinster for sundheden,
trængslen og miljøet i at få flere til at cykle fremfor at
tage bilen, og det er derfor et vigtigt led i den grønne
omstilling at få rykket ved de indgroede vaner,” siger
Emma Liisberg, der er projektleder i Gate 21.

Ifølge Malene Freudendal-Pedersen passer cyklen
på flere måder godt ind i det liv, mange mennesker
ønsker at føre.
”Cyklen har mange elementer, der kan løse flere af
de problemer, der er på dagsordenen lige nu. Man
opfordrer folk til at få dyrket motion, og cyklen giver
mulighed for at få rørt sig. Stress og det, vores
arbejdsliv gør ved os, er også meget på dagsordenen,
og forskningen viser klart, at frisk luft og motion har
en gavnlig effekt på stress,” siger Malene FreudendalPedersen.

Også hos Region Hovedstaden, der har støttet
projektet sammen med Vejdirektoratet og
kommunerne, er der begejstring for resultaterne:
”Regionen vil rigtig gerne have flere mennesker til
at cykle, fordi det både er godt for deres helbred og
samtidig giver mindre forurening og trængsel – og
vi er især glade for, at Test en Elcykel har fået så

Test en Elcykel blev afsluttet med en publikation
og en Academy 21 masterclass for kommuner, der
vil iværksætte tiltag for at motivere borgere og
medarbejdere til at cykle mere. ■
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PARTNERE
Kommuner:
Albertslund, Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe, Høje-Taastrup,
Odense, Roskilde og Gentofte.
Hospitaler i Region Hovedstaden:
Bornholm, Herlev-Gentofte, Rigshospitalet-Glostrup,
Bispebjerg-Frederiksbeg, Amager-Hvidovre og Nordsjælland
(Hillerød-Frederikssund).

FINANSIERING
Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og
Vejdirektoratets cykelpulje.

VARIGHED
August 2013 – oktober 2016

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

DU KAN SE FLERE RESULTATER
PÅ NÆSTE SIDE
INSIGHT 21

>>
9

Test en Elcykel viste, at elcyklen især har potentiale hos dem, der
har lidt længere til arbejde, og som ønsker at cykle flere dage om
ugen. Muligheden for at prøve en elcykel har dog også motiveret
flere til at cykle videre på en almindelig cykel. I alt har 50 procent
af de knap 1.700 deltagere ændret vane og cykler nu til arbejde
mindst en gang om ugen. Samtidig har de tilsammen cyklet til
månen og retur.

1.700

tidligere
bilpendlere er
hoppet på
elcyklen.

”
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I projektet Lighting Metropolis har det Internationella
Miljöinstitutet ved Lunds Universitet lavet en komplet
gennemgang af LED-belysnings livscyklus;
fra produktion til distribution og anvendelse.
Analysen skal give kommunerne det bedst mulige
udgangspunkt for at nå ambitiøse klimamål og i sidste
ende også påvirke belysningsbranchen mod en grøn
omstilling.

Testdeltager Jens Mikkelsen, som efter testperioden har
købt sin egen elcykel.

28%

har købt en ny
cykel – enten
almindelig eller
med el.

www.lightingmetropolis.com/lifecycle

KORT

34%

Læs mere om Lighting Metropolis på side 32-33.

cykler til
arbejde mindst
tre dage om ugen
et år efter
testen.

FIRE GODE RÅD TIL AT
SØGE EU-MIDLER

cykler stadig
mindst en gang
om ugen et år
efter testen.

kilometer har
deltagerne cyklet.
Det svarer til, at de
tilsammen har
cyklet til månen
og tilbage igen.

Kommunerne har nu mulighed for at blive helt
opdateret på de forskellige miljømæssige aspekter af
LED-belysning og dets livscyklus, samt de nyeste EUkrav til indkøb af belysning.

Cykelturen gør, at jeg møder frisk op på arbejdet, og
jeg er ikke træt og sløv, når jeg kommer hjem og skal
være sammen med familien. Jeg føler samtidig, at jeg
gør noget godt for miljøet. Jeg lader bilen stå i garagen,
cykler på arbejde og lader batteriet op med strøm
produceret fra vores solceller på taget.”

50%

884.000

NY ANALYSE
AF LED-LYS FRA
VUGGE TIL GRAV

KORT

En række kommuner har sammen med Region Hovedstaden og
med støtte fra Vejdirektoratet gennemført projektet Test en
Elcykel i 2013-2016. Projektet skulle få flere borgere til at vælge
elcykel frem for bil i den daglige transport.

NY

EN CYKELTUR TIL MÅNEN
– OG NYE VANER

1,6 år

154
ton CO2

har deltagerne
sparet.

skar deltagerne
af deres
body age.

I efteråret 2017 offentliggør Europa-Kommissionen nye
tematiske puljer under Horizon 2020 for 2018-2020
på i alt 30 milliarder euro. For mange kommuner er
det uoverskueligt at skulle i gang med at udarbejde en
EU-ansøgning, så det bliver ofte bare ved tanken. Derfor
arbejder Gate 21 gennem projektet Horizon 2020-NET
på at udbrede viden hos vores partnere om EU’s største
støtteprogram.
Gate 21 har samlet fire gode råd fra Birgitte Wederking,
direktør for Copenhagen EU Office og Esther Davidsen,
Kontorchef for ZealandDenmark.

1

13 kilometer

er deltagernes
gennemsnitlige
tur til arbejde.

KØGE FÅR STRATEGISK
ENERGIPLAN

TÆNK STRATEGISK. Projektet skal spille ind i
eksisterende kommunale prioriteringer, strategier og
politiske målsætninger. Afsæt ressourcer til arbejdet
og sørg for opbakning fra ledelsen.

I april 2017 godkendte byrådet Køge Kommunes nye
Strategisk Energiplan 2016. Planen omfatter 16 indsatsområder, hvoraf varme, energi og trafik er i særligt fokus.
Planen giver et overblik over kommunale handlinger, der
skal være med til at reducere CO2-udledning og optimere
energi- og varmeforsyningen.
Her er et udpluk af handlingspunkterne i den strategiske
energiplan:
■ V
 arme: udbygning af fjernvarmenettet og styrket
samarbejde mellem virksomheder og forsyningssektoren
for at fremme udnyttelse af overskudsvarme.
■ Energi: etablering af vindmøller, biogas og udbredelse af
brug af solceller. Køge regner med at kunne placere 7-10
vindmøller på land, såfremt der er lokal opbakning og
interesserede investorer.
■ Trafik: Køge er et trafikalt knudepunkt og fokus på bedre
samspil mellem offentlig og privat transport med for
eksempel parkér og rejs-anlæg og samkørselspladser kan
være med til et reducere CO2-udledningen.
Bliv inspireret af Køge Kommunes Strategiske Energiplan
2016 her: www.koege.dk/borger/natur-miljoe-og-energi/
klima-og-energi/strategisk-energiplan.aspx.

NYT

2
3
4

SAMARBEJD PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONER
OG GEOGRAFI. Vær opmærksom på balancen i det
samlede konsortium, da kun de bedst sammensatte
konsortier kommer i betragtning.
LAD ANDRE MED ERFARING TAGE LEAD. Hvis
kommunen ikke har erfaring med Horizon 2020,
anbefales det, at I først er partnere i et projekt. Brug
eventuelt eksterne konsulenter til skriveprocessen.
VÆR SYNLIG OG OPSØGENDE, OG BRUG
EKSISTERENDE KANALER. Træk på regionale
EU-kontorer og netværk og deltag aktivt i projektudviklings- og informationsarrangementer i Bruxelles.

Gate 21 holder i efteråret 2017 et arrangement for
alle vores partnere, hvor vi vil dykke dybere ned i
mulighederne for at søge midler gennem Horizon 2020.
Tilmeld dig Gate 21’s nyhedsbrev på www.gate21.dk og
hold øje med mere information om arrangementet.

Kilde: Gate 21.
2017 1 / 2

INSIGHT 21

11

REEL er et nyt samarbejde i Greater Copenhagen
mellem Lolland Kommune, HOFOR (Hovedstadsområdets
Forsyningsselskab), Københavns Kommune og Gate 21.
Samarbejdet danner grøn bro mellem metropol og opland.
Grøn vækst og jobskabelse er omdrejningspunktet for
samarbejdet, som fordeler sig på fire spor - energisystemer,
biomasse, turisme og fødevarer.

På Lolland har vi brug for,
at København er et fyrtårn,
som kan tiltrække investeringer.
Virksomheder tænker ikke i
kommunegrænser, når de skal
placere deres investeringer. De
tænker i velfungerende erhvervs
regioner med god infrastruktur,
dygtig arbejdskraft, forskning
af høj kvalitet og plads til både
kontor og produktion.”

Holger Schou Rasmussen,

borgmester i Lolland Kommune

Vi er dybt afhængige af 
hinanden som land og by.
Der er ikke noget modsætningsforhold mellem København og
Lolland, tværtimod skal vi bruge
hinanden og styrke samarbejdet,
så vi kan få skabt vækst og
arbejdspladser.”

Alene kan HOFOR ikke gøre
Københavns energisystem
CO2-neutralt. Vi har brug for
stærke samarbejdspartnere.
Aftalen med Lolland Kommune
er et stærkt eksempel på samarbejdet i Greater Copenhagen.
Lolland er et skattekammer med
masser af vedvarende energi.
Det skal vi sammen udnytte til
at skabe vækst og udvikle nye
løsninger til fremtidens fossilfri
energisystem.”

Leo Larsen,

bestyrelsesformand i HOFOR

Frank Jensen,

Foto: Annette Greenfort

overborgmester i
Københavns Kommune
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Læs mere om REEL: www.reel-lolland.dk/

INSIGHT 21
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NYT KONTOR PÅ LOLLAND

ENERGI

NYE GRØNNE BÅND
MELLEM OPLAND
OG METROPOL

Et nyt Gate 21-lokalkontor i Holeby på Lolland bliver knudepunktet for
REEL - det nye samarbejde mellem metropol og opland. Arbejdet ledes
af sekretariatsleder Tine Vinther Clausen.

I en samarbejdsaftale mellem metropol og opland går
Lolland Kommune, HOFOR, Københavns Kommune og
Gate 21 sammen om at skabe grøn vækst og udvikling
i Greater Copenhagen. Samarbejdet skydes i gang med
åbningen af nyt lokalkontor på Lolland.

Navnet på det nye samarbejde er REEL (REn Energi
Lolland). REEL fokuserer på fire hovedområder:
energi, biomasse, fødevarer og turisme og er
kickstartet med åbningen af Gate 21’s nye lokalkontor
i maj 2017.
RESSOURCERIG Ø GIVER VÆKST I REGIONEN
Samarbejdet bygger videre på Lollands status
som frontløber inden for vedvarende energi. Øens
styrkeposition inden for bæredygtige energiformer
som biomasse, vind-, sol- og bølgeenergi er et unikt
udgangspunkt for, at partnerne kan skabe vækst og
jobs på Lolland og udvikle nye løsninger til fremtidens
fossilfrie energisystem.
”Lolland er en ressourcestærk, energirig ø. Fremtidens
energisystemer skal baseres på vedvarende
energiformer, og her er Lolland en enestående
fremsynet rollemodel. Desuden er øen rig på
kvalitetsfødevarer og turismeoplevelser. Det er
alt sammen noget, vi har glæde af i metropolen,
og derfor er der store gensidige gevinster ved et
stærkere og tættere samarbejde,” siger Gate 21’s
direktør Poul Erik Lauridsen.
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på seks år til København i forbindelse med studiet
har hun altid boet og arbejdet på øen. Hun er
uddannet agronom og har 18 års erfaring inden for
fremstillingsindustrien og den grønne omstilling.
Hun har blandt andet arbejdet med fremstilling af
vindmølledele til Vestas og fremstilling af fødevarer
ud fra en cirkulær tankegang.

”Det er let at se Lolland som den grønne ø, når jeg
hver dag ser det potentiale som lokalområdet og dets
beboere har. Et potentiale der kan videreudvikles både
inden for landbrug, fødevarer, turisme, bosætning
og fremstillingserhverv generelt – mulighederne er
mange,” siger Tine Vinther Clausen.

I mellem arbejdet med fremstilling har Tine
beskæftiget sig med iværksætteri og erhvervsfremme,
både lokalt, regionalt og nationalt. Her har hun haft
særligt fokus på fødevarer, turisme og systemeksport
blandt andet inden for den grønne omstilling.

LOKAL LOLLIK LEDER KONTORET
Tine Vinther Clausen kan om nogen udtale sig om
Lollands grønne potentialer. Hun er nemlig født og
opvokset på Lolland, og bortset fra en afstikker

AF SOFIE HOUGAARD NIELSEN

I januar i år indgik Lolland Kommune, HOFOR
(Hovedstadsområdets Forsyningsselskab),
Københavns Kommune og Gate 21 en strategisk
aftale om at binde metropol og opland tættere
sammen og skabe grøn vækst, jobs og udvikling
i Greater Copenhagen i et gensidigt udbytterigt
samarbejde.

Den 1. maj 2017 åbnede det nye Gate 21 lokalkontor
på Lolland og sekretariatsleder Tine Vinther Clausen
gik for alvor i gang med arbejdet med REEL (REn
Energi Lolland). Tine Vinther Clausen står dermed
i spidsen for det team af medarbejdere, der skal
gennemføre den nye samarbejdsaftale mellem
Lolland og København.

København har en klar målsætning om at blive
verdens første CO2-neutrale hovedstad, samtidig
med at byen har fokus på vækst og udvikling.
Hovedstaden kan dermed tiltrække investeringer, der
kommer oplandet til gode. Samtidig er Lolland rig på
ressourcer, som efterspørges i København. Det skaber
god grobund for et udbytterigt samarbejde.

”Det er med stor ydmyghed, jeg går til opgaven om at
realisere visionerne bag REEL sammen med de mange
højt kvalificerede aktører og kollegaer, der bliver en
del af hverdagen på Gate 21’s nye lokalkontor,” siger
Tine Vinther Clausen. ■

KORT OM
REEL
ENERGI

FRONTLØBER INDEN FOR GRØN ENERGI
Lolland er 100 procent selvforsynende med el
fra land- og havvindmøller. Faktisk producerer
Lolland tre gange så meget vindmøllestrøm, som
øen selv bruger. I dag bliver denne overskudsstrøm
eksporteret ud af kommunen. Samtidig er 50 procent
af varmeforsyningen i dag dækket af vedvarende
energikilder. I REEL vil parterne både arbejde med
muligheder for øget eksport og muligheder for at
lagre energi.

REEL er et strategisk samarbejde, der
fokuserer på at skabe grøn vækst, jobs og
udvikling gennem fire hovedområder:
energi, biomasse, fødevarer og turisme.

PARTNERE
Lolland Kommune, Københavns Kommune,
HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselskab)
og Gate 21.

Gate 21 fokuserer også på at demonstrere innovative
løsninger i Living Labs. Og ambitionerne for det nye
samarbejde er store, fortæller Poul Erik Lauridsen:

FINANSIERING
REEL finansieres af de deltagende partnere.

”Lolland er førende, når det kommer til vedvarende
energi, og øen er dermed et meget oplagt sted at
videreudvikle og demonstrere lokale projekter og
energiløsninger, der kan vise vejen inden for grøn
energi. Ved at lave projekterne lokalt får vi et tættere
samspil mellem forbrug og produktion af vedvarende
energi og understøtter og fremmer samtidig det
lokale erhvervsliv,” siger han. ■

MERE INFORMATION
Tine Vinther Clausen, sekretariatsleder
tine.vinther.clausen@gate21.dk

Billeder fra åbningen af kontoret i
Holeby påLolland den 1. maj 2017
Fotos: Gate 21
INSIGHT 21
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SMART CITY

SMARTE KOMPETENCER
PÅ TVÆRS AF KOMMUNER
Smarte byer, smarte skraldespande, smarte bygninger og smarte
lygtepæle. Smart City fylder mere og mere for mange kommuner.
Det er et område, som stiller nye krav til de faglige kompetencer i
kommunerne. Og netop den kompetenceudvikling er der fokus på i
Gate 21’s nye projekt Greater Copenhagen – Klar til Smart Vækst.

KORT OM
KLAR TIL SMART VÆKST
SMART CITY

AF HELLE BYGHOLM
Foto: Rasmus Degnbol

Smart City er et komplekst område, som udvikler
sig hurtigt. Det kan være en udfordring for nogle
kommuner, da det stiller øgede krav til de faglige
kompetencer i kommunerne. Derfor inviterer Gate
21 nu 22 kommuner i hovedstadsregionen og Region
Sjælland indenfor til projektet Klar til Smart Vækst.

datastrømme fra forsyningsselskabets netværk.
I et tæt samarbejde med lokalbefolkningen har vi
blandt andet testet, hvilke effekter vi kunne opnå
ved intelligent styring af elforbrug i private hjem og
udviklet analyseværktøjer, som eksempelvis apps der
skal være med til at gøre byer mere energieffektive.”

Projektet sætter fokus på kompetenceudvikling,
samarbejde på tværs af traditionelle skel og
erfaringsudveksling inden for Smart City-området.

ET HASTIGT UDVIKLENDE FELT
De erfaringer, som Kalundborg Kommune gør sig
i arbejdet med Smart City, kan ofte også være
relevante for andre kommuner. Og netop den
erfaringsudveksling, der sker i projektet Klar til Smart
Vækst, er en af grundene til, at Egedal Kommune har
meldt sig ind i projektet.

Flere kommuner er allerede i gang med Smart Cityarbejdet. Mange vil dog gerne arbejde med flere
Smart City-løsninger og blive klogere på, hvordan de
kan udvikle deres nuværende Smart City-indsats.
SMART VILLAGE TESTER NYE LØSNINGER
En af de kommuner, som gennem længere tid har
arbejdet med Smart City, og hvordan det kan bruges
uden for tætte bymidter, er Kalundborg Kommune. De
har oprettet et Living Lab for test og demonstration
af smarte teknologier - Smart Village Svebølle.
”Digitale løsninger er relevante for alle kommuner.
Vi gerne vise, hvordan vi effektivt kan udvikle
landdistriktsområder, så de også er attraktive at
bo og drive virksomhed i,” fortæller Martin Damm,
borgmester i Kalundborg Kommune og fortsætter:
”Sammen med SEAS-NVE har vi udviklet en
Smart City-platform, der forvalter og anvender
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I Klar til Smart Vækst er målet derfor, at kommuner
som blandt andet Kalundborg og Egedal vil kunne
drage nytte af hinandens erfaringer på Smart Cityområdet.
KOMMUNER SKAL LÆRE AF HINANDEN
Mange kommuner sidder i dag med de samme
udfordringer, når det kommer til Smart City. Det kan
være alt lige fra at finde frem til, hvordan man bedst
får alle i organisationen med på Smart City-bølgen
til, hvilke affaldsløsninger der eksisterer, og hvilke
kommunen så skal vælge. I projektet Klar til Smart
Vækst vil Gate 21 derfor skabe et samarbejde på
tværs af flere kommuner, så kommunerne kan lære
af hinandens erfaringer, og den enkelte kommune
forhåbentligt kan spare ressourcer på udviklingen af
smarte løsninger.

”I Egedal Kommune arbejder vi med smarte
byrumsteknologier med det formål at skabe en
levende by. Vi eksperimenterer med forskellige
lysinstallationer på cykelstier og på bytorvet for at
skabe tryghed og bedre borgeroplevelser. Desuden
arbejder vi med digital kommunikation for at koble
stations- og rådhusområdet, så borgerne informeres
om relevante emner på en mere effektiv måde,” siger
Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune
og fortsætter:

”Klar til Smart Vækst er et tilbud til kommunerne
om at blive klædt på til bedre at kunne navigere i og
træffe beslutninger om digitale byløsninger. Projektet
er en genvej for den enkelte kommune til at opdatere
sig på den nyeste viden på området. Samtidig udvikler
vi et fælles sprog og nogle fælles erfaringer på tværs
af kommuner i Greater Copenhagen, og det øger
mulighederne for at etablere samarbejder på tværs.
Det er med til at skabe et stærkt fundament for at
udvikle Smart City-kompetencerne i kommunerne –
både i storbyerne og i landsbyerne,” fortæller Jacob
Lundgaard, afdelingschef for Living Labs og Smart
City i Gate 21. ■

”Men det smarte felt rykker sig enormt hurtigt og nye
teknologier kommer til, så det gælder om at holde sig
opdateret og være i dialog med andre inden for området. Og det er en af grundene til, at det er relevant
for os at være med i projektet Klar til Smart Vækst.”

2017 1 / 2

Klar til Smart Vækst sætter fokus på den konkrete udvikling
af Smart City-løsninger i de deltagende kommuner. Formålet
er at opbygge kommunernes kompetencer og klæde
kommunerne på til at kunne beslutte eller påtage sig egne
implementeringsprojekter af forskellig art inden for Smart
City. Klar til Smart Vækst arbejder inden for fire Smart Cityområder:
1.
2.
3.
4.

Kommunestrategier for den smarte by og landsby
Den smarte vej
Det intelligente gadelys
Smarte affaldsløsninger til den ressourcebevidste by

DELTAGENDE KOMMUNER
Kommunerne Albertslund, Allerød, Bornholm, Brøndby, Egedal,
Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Gladsaxe, Gentofte,
Guldborgsund, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm,
Kalundborg, Næstved, Odsherred, Roskilde, Rudersdal,
Slagelse og Vordingborg. Projektet er stadig åbent for nye
kommuner.

PARTNERE
DTU, Aalborg Universitet og Gate 21, dertil er der indgået
samarbejdsaftaler med Københavns Kommune (Open Data
DK) og KL (Smart City Forum).

FINANSIERING
Projektet er finansieret af Vækstforum Hovedstaden og
deltagende partnerne.

VARIGHED
Januar 2017 – december 2018

MERE INFORMATION
Maja Yhde, projektleder Smart City
maja.yhde@gate21.dk
INSIGHT 21
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GATE 21 I TAL

BYG & BY

3 PRISER
Sammen med vores
partnere har Gate 21
vundet tre priser siden
2009. Og været
nomineret til seks.

SÆT SKUB I ENERGIRENOVERING AF PRIVATE
BOLIGER MED NY DREJEBOG
86 PARTNERE OG MEDLEMMER
2 regioner, 41 kommuner, 36
virksomheder, 1 styrelse og 6
vidensinstitutioner er partnere
eller medlemmer i Gate 21

heraf er

80

+50

600 MILLIONER
KRONER
har Gate 21 og
partnerne rejst til
grønne projekter
siden 2009

AF KOMMUNERNE
I DANMARK
har besøgt DOLL Living
Lab – Europas førende
udendørs laboratorium
for lys og Smart Cityløsninger

18

OVERKOMMELIG OG FLEKSIBEL INDSATS
”Gevinsterne for boligkvalitet og komfort skal
synliggøres gennem målrettet kommunikation, hvis
vi skal have flere til at energieffektivisere deres hus,”
forklarer projektleder hos Gate 21 Signe Poulsen og
fortsætter:

85% AF KOMMUNERNE
I DEN DANSKE DEL AF
GREATER COPENHAGEN
er partnere eller
medlemmer i Gate 21

”Det kræver en vedvarende indsats fra både kommuner, rådgivere, ejendomsmæglere, banker og håndværkere. Med drejebogen giver vi konkrete bud på en
overkommelig og fleksibel, kommunal indsats, der
tager højde for boligejerens motivation, leverer resultater i forhold til kommunens klimamålsætninger og er
med til at fremme vækst i det lokale erhvervsliv.” ■
Læs mere om projektet og find
drejebogen på www.gate21.dk/vve

INSIGHT 21

ING

EN ENKE
L MEN VE
RETTET
MOD EN DVARENDE IN
DSATS
FAMILIE
HUSE

Med udgangspunkt i Region Hovedstadens mål
om at gøre el- og varmeforsyningen fri for fossile
brændstoffer inden 2035 har projektet Vækst via
Energirenovering sat fokus på at få flere private
boliger energieffektiviseret. Et isoleret, energirigtigt
hus giver boligejere en lavere varmeregning, øget
komfort i huset og en højere salgsværdi. Alligevel
energirenoverer få boligejere deres hus.
Vækst via Energirenovering har derfor haft fokus på,
hvordan flere kommuner i hovedstadsregionen kan
hjælpe borgere i enfamiliehuse i gang med arbejdet.
Et af resultaterne af projektet er en drejebog med
konkrete kommunale indsatser, der kan motivere til
energirenovering. Drejebogen er udarbejdet af Gate
21 og Region Hovedstaden med input og cases fra
kommunerne: Bornholm, Favrskov, Frederikshavn,
Høje Taastrup, Fredensborg og Lyngby-Taarbæk.

56%

1.000 INTERNATIONALE
GÆSTER
har besøgt DOLL Living Lab
siden åbningen i 2014

VÆKST
VIA
ENERGIR
ENOVE
R

AF SOFIE HOUGAARD NIELSEN

IGANGVÆRENDE
PROJEKTER

PROJEKTER
med fokus på grøn
omstilling og vækst
har Gate 21 udviklet
siden 2009.

Energiforbruget i private boliger udgør en stor andel af
det samlede energiforbrug. Renovering af familiehuse
er derfor et vigtigt led i omstillingen til en fossilfri el- og
varmeforsyning. En ny drejebog viser, hvordan kommuner
kan motivere boligejere til at renovere deres huse.
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KORT OM
VÆKST VIA ENERGIRENOVERING
BYG & BY

PARTNERE
Region Hovedstaden (projektejer), Gate 21
(projektleder), Høje-Taastrup og Fredensborg kommuner
(frontløberkommuner), Egedal, Furesø, Albertslund og
Ballerup kommuner (testkommuner i projektet). Herudover
har alle kommuner i Region Hovedstaden fået tilbud om gratis
besøg af et Rejsehold.

FINANSIERING
Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og de
deltagende partnere.

VARIGHED
Januar 2015 – december 2016

MERE INFORMATION
Signe Poulsen, projektleder Byg & By
signe.poulsen@gate21.dk
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GRØN KOLLEKTIV VARME

ENERGI

OVERSKUDSVARME –
MERE END VARM LUFT

KALUNDBORG KOMMUNE
OG KALUNDBORG FORSYNING

ODSHERRED KOMMUNE
OG NYKØBING SJÆLLAND VARMEVÆRK

Omstille gas- og olielandsbyer ved at
udnytte industriel overskudsvarme.

Omstille olielandsbyen Rørvig til biomassebaseret kollektivt nærvarmeanlæg.

ROSKILDE KOMMUNE OG FORS A/S
Udnytte overskudsvarme fra industri
og supermarkeder til eksisterende
fjernvarmenet i Roskilde.

NÆSTVED KOMMUNE SAMT
NÆSTVED VARMEVÆRK
OG FENSMARK FJERNVARME

På Næstvedegnen arbejder kommunen, Fensmark Fjernvarme og glasproducenten Ardagh sammen om at udnytte overskudsvarme. Samarbejdet
er en case i Gate 21-projektet Grøn Kollektiv Varme, der blandt andet arbejder
på at udbrede brugen af overskudsvarme i Greater Copenhagen.

Udvide fjernvarmenettet ved at udnytte
overskudsvarme fra lokal virksomhed.

VORDINGBORG KOMMUNE
OG VORDINGBORG FORSYNING
Udvide fjernevarme til naturgasbyerne
Ørslev og Nyråd ved at udnytte
eksisterende varmekapacitet.

AF SARA EDSKE MØLLER
GULDBORGSUND KOMMUNE OG REFA

365 dage om året producerer glasvirksomheden Ardagh
flasker. 24 timer i døgnet smelter store ovne glas. Selvom glas ubetinget er hovedproduktet, så har de også
et værdifuldt biprodukt. Ardagh har nemlig leveret
overskudsvarme til Fensmark Fjernvarme siden 2014.
Nu udskifter Ardagh en glasovn, og det åbner op
for, at mere af fabrikkens overskudsvarme kan
udnyttes. Det hilser Næstved Kommune og Fensmark
Fjernvarme velkommen.
”I Næstved Kommune er målet, at 45 procent af
energiforbruget i 2030 skal komme fra vedvarende
energi. Samtidig vil vi reducere vores CO2-udledning
med 50 procent. En af de største indsatser for at
nå de mål er at udbrede klimavenlig fjernvarme i
kommunen, hvilket samtidig er god økonomi for den
enkelte husstand. Så det giver god mening både
for klimaet og privatøkonomien,” fortæller Søren
Revsbæk, formand for Teknisk Udvalg i Næstved
Kommune.

Omstille olielandsbyen Orehoved til lokal
nærvarmeløsning baseret på biomasse
og udnyttelse af overskudsvarme fra
industrivirksomhed.

CO2-besparelser og give kunderne favorable
varmepriser,” fortæller Mads Elming, formand for
Fensmark Fjernvarme.

KORT OM
GRØN KOLLEKTIV VARME
ENERGI
Grøn Kollektiv Varme støtter fjernvarmeselskaber og kommuners omstilling til vedvarende energi og fremmer grønne løsninger
i den kollektive varmeforsyning. Projektet
bidrager med analyser af overskudsvarme,
varmekortlægning og lokal- og samfundsøkonomiske vurderinger, som munder ud i
konkrete beslutningsgrundlag.

På Næstvedegnen er overskudsvarme altså meget
mere end en historie om varm luft.
OVERSKUDSVARME ER GOD FORRETNING
Ardagh hører til blandt landets største
energiforbrugere. Derfor har de fra statens side en
række grønne krav til produktionen. Men hos Ardagh
er overskudsvarmen mere end en grøn sag – den er et
direkte konkurrenceparameter.

PARTNERE
Næstved, Guldborgsund, Roskilde, Vordingborg,
Kalundborg og Odsherred kommuner, Næstved
Varmeværk, Fensmark Fjernvarme, REFA Energi,
Kalundborg Forsyning, Fors A/S, Vordingborg
Forsyning, Nykøbing Sj. Varmeværk, Roskilde
Universitet og Dansk Symbiosecenter.

”Vores kunder stiller grønne krav til os som
underleverandør, så derfor er vores indsats vigtig.
Samtidig udgør energiforbruget cirka 15 procent af
vores omkostninger. Når vi sparer på energien og
sælger overskudsvarme, påvirker det vores bundlinie,”
fortæller Lasse Petterson, teknisk chef hos Ardagh.
Overskudsvarmen er derfor en vindersag for alle.

VARME FRA ARDAGH TIL BYENS BORGERE
I Fensmark er målet, at fjernvarmen dækker
90 procent af byens forbrug i 2035. Derfor er
samarbejdet med Ardagh en stærk forudsætning for
at nå målet.
Fensmark Fjernvarme skal udvide forsyningen med 25
procent over de næste fem år. Og med samarbejdet
med Ardagh forventer de ikke, at det bliver svært.
”Den varme, vi får fra Ardagh, ligger under prisen på
den varme, vi selv producerer i dag. Vi kan altså både
betale vores investeringer tilbage, opnå væsentlige
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FINANSIERING
Projektet er finansieret af Region Sjælland,
kommuner og forsyningsselskaber.

VI SYNLIGGØR LØSNINGERNE
Der er andre gode historier om overskudsvarme
i Greater Copenhagen. Står det til Gate 21’s
projektleder på Grøn Kollektiv Varme Mads Nerup
Nielsen, skal de deles:

VARIGHED
September 2016 – juni 2018

”Vi arbejder for, at Grøn Kollektiv Varmes erfaringer
og resultater kan inspirere flere til at udnytte overskudsvarmen. Samtidig udfordrer vi sammen med
Dansk Fjernvarme de rammebetingelser, mange oplever som en stopklods i dag, så det i fremtiden bliver
mere smidigt at udnytte lokal overskudsvarme.” ■

MERE INFORMATION
Mads Nerup Nielsen, projektleder Energi
mads.nerup.nielsen@gate21
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Ardagh producerer glas 365 dage om året 24 tmer i døgnet. Det skaber overskudsvarme
til byens borgere.
Foto: Sofie Hougaard Nielsen
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EUROPAMESTER
I EKSPORT AF
ENERGITEKNOLOGI

NY KONFERENCE

NY

NYT SAMARBEJDE
MED LUFT UNDER
VINGERNE

To af Gate 21’s samarbejdspartnere DONG Energy og
virksomheden Miljøskærm er gået sammen om at give
gamle vindmøllevinger nyt liv. Efter at vindmøllerne i
verdens første havmøllepark ud for Vindeby på Lolland
har haft luft under vingerne i 25 år, skal de nu dæmpe
støj fra trafikken. Miljøskærm bruger de brugte vinger
fra Vindeby havmøllepark til en ny type støjskærm, der
er lavet af gamle vindmøllevinger og genbrugt plast.
På den måde kan DONG Energy bortskaffe udtjente
vindmøllevinger på en bæredygtig måde, og Miljøskærm
får en råvare til nye støjskærme.
Den bæredygtige støjskærm blev for første gang testet
i Vallensbæk Kommune i Gate 21-projektet Silent City i
foråret 2016. Målinger viste at, skærmen sænkede støjen
6-7 decibel, hvilket svarer til næsten en halvering af støjen
for de berørte borgere.

KORT

Samarbejdet med DONG Energy har gjort det muligt,
at Miljøskærm nu kan producere støjskærme, som kan
sættes op flere steder i landet.

Danmark fastholder sin position som det land i EU,
hvor eksporten af energiteknologi og -service udgør den
største del af den samlede eksport. I 2016 eksporterede
danske virksomheder nemlig energiteknologi og -service
for hele 83,8 milliarder kroner – svarende til 11,8 procent
af Danmarks samlede eksport.

ORT
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Sæt kryds
i kalenderen
26. september
2017

”Eksporttallene minder os om, at energisektoren er
kolossalt vigtig for Danmarks økonomi, beskæftigelse
og velfærd. Med en eksport på knap 84 milliarder kroner
sidste år blev der, på grund af vores styrkeposition
på energiområdet, hentet store værdier hjem til det
danske velfærdssamfund. Tallene minder os om, at vi
hele tiden skal være på forkant, hvis vi skal fastholde
førerpositionen.”
Opgørelsen over eksporten af energiteknologi og -service
er lavet i samarbejde mellem Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet, DI-energi og Dansk Energi.

NYT

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Solcelleteknologien er i rivende udvikling og er blevet
både markant billigere og mere effektiv. Samtidig stiger
den internationale efterspørgsel. Danmark har særlige
styrkepositioner inden for bygningsintegrerede solceller
og systemløsninger, som skaber nye muligheder for grøn
omstilling og vækst i danske byer og kommuner. Netop
det sætter konferencen:

Solceller - en del af fremtidens energisystem
fokus på den

Citelum, DONG Energy, Current powered by GE, infinit
innovationsnetværk, Lighting Metropolis og Green
Exchange.

”Greater Copenhagen Smart Solutions 2016 er et
glimrende eksempel på en konference, der rækker ud
og som vil være mere end blot powerpoints i endeløse
stolerækker. Med den grønne agenda som tema, og
København som lærred, satte arrangørgruppen fokus
på en vigtig sag samtidig med, at Københavns unikke
faciliteter og locations blev integreret,” lød det blandt
andet i begrundelsen.
Bag konferencen, som blev afholdt i juni 2016, stod
Albertslund Kommune, Frederikssund Kommune,
Københavns Kommune og Gate 21, samt sponsorerne
Cisco, TDC, Invest in Denmark, Copenhagen Capacity,
Thorn, HeSalight, ShowTech, Region Hovedstaden,

grøn

I en pressemeddelelse udtaler energi-, forsynings- og
klimaminister Lars Christian Lilleholdt:

FÆLLES KONFERENCE VINDER
PRIS SOM ÅRETS BEDSTE INITIATIV
Wonderful Copenhagen og Københavns Kommune
har kåret konferencen Greater Copenhagen Smart
Solutions som vinder i kategorien ’Årets Initiativpris’ ved
Københavns Kongres og Event Award 2017 i maj.

SOLCELLER
– EN DEL AF FREMTIDENS
ENERGISYSTEM

Mikkel Aarø-Hansen, CEO Wonderful Copenhagen, Maja Yhde, projektleder
Gate 21, Lone Kelstrup, programleder, Gate 21 og Helle Bygholm,
kommunikationskonsulent, Gate 21. Foto: René Bang

2017 1 / 2

26. september 2017 fra kl. 10.00 – 17.00 i København.
Stor udenlandsk efterspørgsel giver mulighed for, at
danske byer og kommuner kan fungere som showroom
for innovative solcelleløsninger, der er en integreret del af
byens arkitektur. På den måde kan bygningsintegrerede
solceller bidrage til at styrke dansk eksport af grønne
energiteknologier. Det er konferencens formål at åbne
op for potentialerne og en fornyet politisk dialog om,
hvordan solceller kan bidrage til grøn vækst i danske
kommuner og eksport og samtidig indgå i fremtidens
energisystem.
Konferencen henvender sig til solcellevirksomheder,
arkitekt- og ingeniørvirksomheder, kommuner, almene
og private boligselskaber, interesseorganisationer og
vidensinstitutioner.

Foto:

På konferencen får du:
■ O
 VERBLIK OVER DE NYESTE BYGNINGSINTEGREREDE LØSNINGER OG ERFARINGER
Oplev danske best practice cases fra leverandører,
arkitekter, kommuner og bygningsejere.
■ I NDSIGT I POTENTIALET I DIN KOMMUNE
Få indsigt i tekniske, økonomiske og geografiske
potentialer for solenergi i danske kommuner og i
fremtidens energisystem.
■ M
 ULIGHED FOR AT STILLE SPØRGSMÅL
TIL POLITIKERNE
Paneldebat med folketingspolitikere om:
solcellepotentialer i danske byer og danske virksomheders muligheder for at udvikle og implementere
nye løsninger – debatteret i sammenhæng med
eksportpotentialer og regeringens nye eksportstrategi
for energiteknologi
Konferencen arrangeres af projektdeltagerne i
projekterne Low Cost Active House, PV Active Roofs
and Facades og BIPV Quality Cities.
LÆS MERE OM PROJEKTERNE OG KONFERENCEN:
WWW.GATE21.DK/FREMTIDENS-SOLCELLER
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SMART CITY

KOM TIL DOLL OG OPLEV
SMARTE LØSNINGER

BEACONS
/ LOKAL
INFORMATION
STØJMÅLING

1 DOLL app
450 enheder

1 løsning

DOLL Living Lab er Europas førende Living Lab for
intelligente belysnings- og Smart City-løsninger. Her
kan du få inspiration til, hvordan din kommune kan
blive smartere.
På 12 kilometer veje og stier kan du se mere end 80
unikke intelligente belysningsløsninger, du kan finde
sensorer i affaldscontainere, der fortæller, hvornår
de skal tømmes og sensorer i lysarmaturer, der måler
bevægelse, luftkvalitet og trafik. Du kan også opleve
sensorer, som hjælper med at finde den nærmeste
parkeringsplads, og du kan se forskellige løsninger til
smart opladning af el-biler og information til borgere.
Og det er kun noget af det, en kommune kan bruge
DOLL Living Lab til.

REGISTRERING
AF BEVÆGELSE

Mere end halvdelen af Danmarks kommuner har
allerede besøgt DOLL. Er din kommune også
interesseret i at besøge eller høre mere om DOLL
Living Lab, så tag fat i:
Kim Brostrøm, CTO, DOLL
kim.brostrøm@gate21.dk
Teddy Sibbern Larsen, projektleder, DOLL
teddy.sibbern.larsen@gate21.dk

SMART
AFFALD

Cykler

5 løsninger

6 løsninger

31 sensorer

58 sensorer

REGISTRERING AF
BEVÆGELSE

SMART
PARKERING

Biler

KOMMUNER BESØGER DOLL FLERE GANGE
DOLL skaber gennemsigtighed i et marked i rivende
udvikling og med stor kompleksitet. Det gør DOLL til
en uvildig støtte og inspiration for kommunerne i at
træffe beslutninger om belysning og Smart Cityløsninger. I DOLL Living Lab kan en kommune se og
sammenligne nye belysnings- og Smart City-løsninger
fra mere end 40 virksomheder. Mange byer vælger at
besøge DOLL ikke bare én, men flere gange:
”Vi har oplevet kommuner, der i første omgang har
besøgt DOLL Living Lab med faglige medarbejdere,
som er gået i dybden med de tekniske muligheder
omkring belysning og styring af lyset. Efterfølgende
har vi haft besøg af politiske udvalg fra kommunerne,
som får sparring til at fastlægge visioner og mål for
kommunens belysning,” fortæller Kim Brostrøm, CTO
i DOLL.

2 sensorer

2 løsninger

2 løsninger

37 sensorer

16 sensorer

INTELLIGENT
BELYSNING

INTEGRERET
OPLADNING
AF EL-BILER

80 unikke løsninger

2 løsninger

435 lyspunkter

STYRESYSTEMER
5 løsninger
19 systemer

LUFTKVALITET

LIFI

1 løsning

1 løsning

4 sensorer

5 udendørs
enheder

Læs mere om DOLL på www.lightinglab.dk
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CIRKULÆR ØKONOMI & RESSOURCER

PÅ RUNDREJSE I DEN
CIRKULÆRE ØKONOMI
RÅMATERIALER

D ES I G

DISTRIBUTION – INDSAMLING – GENBRUG
Kafferisteriet Kontra Coffee har base i Hvidovre Kommune og
sælger til private og virksomheder i hele landet. Kafferisteriet har
en ambition om at skifte plastikemballagen ud med en alternativ
emballage, der kan indsamles og genbruges. Derudover vil Kontra
Coffee arbejde med at optimere distributionen i København ved
eksempelvis at samle leveringen ét sted og derfra distribuere med
ladcykler. Det vil, udover CO2-besparelsen, også spare virksomheden
for tid til at finde parkering i København.
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I Bæredygtig Bundlinje udvikles de grønne
forretningsmodeller i et samarbejde mellem
virksomheder, universiteter, kommuner og
erhvervscentre samt rådgivere. Bæredygtig
Produktion 3.0 er et forskningsprojekt,
hvor Aalborg Universitet arbejder tæt
sammen med virksomhederne om deres nye
forretningsmodeller.

U

Når de to projekter afsluttes i 2018, er
målet, at 120 virksomheder står med en
grøn forretningsstrategi til gavn for både
virksomhedernes bundlinje og kommunernes
klima- og ressourcemål.
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I projekterne Bæredygtig Bundlinje og
Bæredygtig Produktion 3.0 kommer vi helt ind
i maskinrummet på den cirkulære økonomidagsorden. Lige nu undersøger 70 virksomheder,
hvordan en grøn forretningsmodel kan skabe
miljømæssige og økonomiske besparelser
på eksempelvis indkøb, genanvendelse og
ressource- og energiforbrug.

NYTÆNKE OFFENTLIG UDBUDSPROCES

OD
PR

AF SOFIE HOUGAARD NIELSEN OG
KATRINE MUNCH VOLLESEN

BÆREDYGTIGE KAFFELØSNINGER

UPCYCLING AF FISKEAFFALD

MERE SAMSKABELSE – MINDRE SPILD
RÅMATERIALER – DESIGN – PRODUKTION – FORBRUG – GENBRUG
Victor Vask er Bornholms største industrivaskeri, der leverer,
vasker og renser tekstiler. Victor Vask er både med i Bæredygtig
Produktion 3.0 og Bæredygtig Bundlinje. I projekterne arbejder de
med at udnytte overskudsvarmen fra deres tørremøbler, skifte til
LED-belysning, der vil betyde markant mindre kWh forbrug samt
at optimere vaskeriets produkter sammen med underleverandører,
forsyningsselskab og kunder. Derudover tester de også helt nye
tekstiltyper, der har længere levetid, og som kan tørres ved lavere
temperaturer.

Virksomhederne fokuserer på de dele af
produktionsprocessen med det største
potentiale for besparelser, eksempelvis på
råmaterialer, distribution eller produktion. Her
kan du se, hvordan fem af virksomhederne
arbejder med cirkulær økonomi. ■
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RÅMATERIALER – DESIGN – PRODUKTION FORBRUG – GENBRUG
Teknologivirksomheden Philips er med i Bæredygtig Produktion 3.0,
fordi de vil påvirke beslutningstagere til at ændre den offentlige
udbudsproces. Philips vil gå fra at sælge produkter til at sælge
ydelser – for eksempel ved at udleje deres maskiner. På den måde
har de ansvaret for at vedligeholde, optimere teknologien og
tage produktet tilbage. Udviklingen motiverer producenter og
leverandører til at optimere produkternes levetid og i langt højere
grad tænke i reparation og genanvendelse.
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KORT OM
BÆREDYGTIG BUNDLINJE
CIRKULÆR ØKONOMI & RESSOURCER
PARTNERE
København, Fredensborg og Allerød kommuner,
Frederikssund Erhverv, Danmarks Tekniske
Universitet (DTU), Aalborg Universitet
København og Gate 21. Udover de små og
mellemstore virksomheder samarbejdes også
med Furesø, Hørsholm, Gentofte, Rudersdal,
Hvidovre og Rødovre kommuner, Gribskov
Erhvervscenter og Bornholms Regionskommune.

VARIGHED
Oktober 2015 – september 2018

MERE INFORMATION
Line Bech, projektleder Bæredygtig Bundlinje
line.bech@gate21.dk

KORT OM
BÆREDYGTIG
PRODUKTION 3.0

GENBRUG – PRODUKTION
På Gilleleje Havn ligger Fiskernes Filetfabrik. Virksomheden
håndterer cirka 70-100 ton fisk dagligt, hvoraf cirka halvdelen
ender som fiskeaffald. Fiskeresterne er en ressource med stort
potentiale. For eksempel bruges benene som foder på en minkfarm,
og fedtet omdannes til biogas på et biogasanlæg. Gennem
Bæredygtig Bundlinje vil fabrikken se på mulighederne for at upcycle
fiskeaffaldet endnu mere – eksempelvis ved at bruge fedtet til at
lave fiskeolie.

PARTNERE
Netværk for Bæredygtig Udvikling Norddanmark
(NBE) og Aalborg Universitet.

REGNBUEFARVEDE GENBRUGSKRUS

VARIGHED
Januar 2015 – juni 2018

RÅMATERIALER – INDSAMLING – GENBRUG
Copenhagen Pride organiserer aktiviteter og events for og med
homo-, bi- og transmiljøet. I projektet samarbejder de med
Bæredygtig Bundlinje om festivalen Copenhagen Pride Week,
hvor de vil udskifte engangskrus til genbrugskrus, der har en
mindre miljøpåvirkning. Copenhagen Pride forventer derudover, at
genbrugskrus vil påvirke festivaldeltagernes affaldssortering positivt
og på den måde opnå, at op mod 80 procent mindre skrald ender
uden for skraldespandene.

CIRKULÆR ØKONOMI & RESSOURCER

MERE INFORMATION
Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, projektleder
Bæredygtig Produktion 3.0
liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk
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UDVALG AF NYE
PROJEKTER I GATE 21
KORT OM
PARTNERSKABET ENIG

KORT OM
FREMTIDENS
INTELLIGENTE ENERGIOG RESSOURCESYSTEM
BYG & BY / ENERGI / SMART CITY
Forprojektet Fremtidens Intelligente
Energi- og Ressourcesystem inviterer
forsyningsselskaber, kommuner,
virksomheder, private teknologiudviklere og
vidensinstitutioner på tværs af landegrænser
til at udvikle fremtidens intelligente energiog ressourcesystem og bruge Greater
Copenhagen som testlaboratorium. Gennem
partnerskaber og konkrete cases belyser og
demonstrerer de fremtidens potentialer.

KORT OM
STYR ENERGIEN 2.0

BYG & BY

CIRKULÆR ØKONOMI & RESSOURCER / ENERGI

Partnerskabet ENIG udvikler og afprøver indsatser, der
fremmer energirenovering i etagebyggeri med lejligheder.
Projektet skal:
■ Motivere ejendomsansvarlige til at energirenovere
gennem lokale netværk i kommunerne, som tilbyder
viden, aktiviteter og værktøjer om energirenovering.
■ Have fokus på både energi og Non-Energy Benefits
som eksempelvis indeklima og komfort.
■ Forbedre effekten af energirenoveringer
gennem information og uddannelse af lejere og
ejendomsfunktionærer.

Styr Energien 2.0 bygger videre på erfaringer fra Styr
Energien 1.0. Her testede rådgivere og kommuner
forretningsmodeller for at få mindre virksomheder til at
spare energi og gøre det rentabelt at rådgive de mindre
virksomheder.
Styr Energien 2.0 skal udvikle, udbrede og forankre
tre grønne forretningsmodeller. Modellerne skal skabe
energiforbedringer i små- og mellemstore virksomheder
og handler om køling, ventilation og belysning. Målet
er at skabe energibesparelser i minimum 50 små og
mellemstore virksomheder på Sjælland.

PARTNERE
Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Næstved
kommuner og Gate 21.
Følgekommuner: Roskilde og København.
Projektet er åbent for fire nye følgekommuner.
Konsulenter: EnergiTjenesten Sjælland, Smith Innovation
og Teknologisk Institut.

PARTNERE
Tekniq, energiselskaber, erhvervscentre, netværk i
kommunerne og Gate 21.

FINANSIERING
Projektet er finansieret af Energifonden og partnerne
i projektet.

VARIGHED
Maj 2017 – december 2020

VARIGHED
December 2016 – december 2017

PROJEKTLEDER
Gate 21

PROJEKTLEDER
Gate 21

MERE INFORMATION
Thomas Wiene, projektleder
thomas.wiene@gate21.dk

VARIGHED
Forprojekt: Oktober 2016 – juli 2017
Hovedprojekt (forventet):
Januar 2018 – december 2020

MERE INFORMATION
Martin Dam Wied, programleder Byg & By
martin.dam.wied@gate21.dk

Læs mere
Tilmeld dig Gate 21’s nyhedsbrev
og læs mere om nye projekter på
www.gate21.dk

MERE INFORMATION
Tommy Olsen, fagkonsulent
tommy.olsen@gate21.dk
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FINANSIERING
Forprojektet er finansieret af Interreg ØKS,
Region Skåne, Region Sjælland og Region
Hovedstaden.

PROJEKTLEDER
Gate 21

FINANSIERING
Projektet er finansieret af Energistyrelsen og partnerne
i projektet.
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FORELØBIGE PARTNERE
Region Hovedstaden, Region Skåne, Region
Sjælland, Sustainable Business Hub og Gate 21.
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KORT OM
NAG1
GRØN VÆKST
I takt med at der kører flere og flere biler på de danske veje, stiger støjen
fra trafikken også. I dag er cirka 1,4 millioner danskere plaget af trafikstøj.
Projektet skal udvikle og demonstrere et nyt, dansk og innovativt
produkt, som har potentiale til at blive en del af løsningen på den
stigende støj. Det støjabsorberende autoværn skal testes i både Ishøj og
Vallensbæk kommuner, der er en del af projektet Silent City i Gate 21.
PARTNERE

VARIGHED

NAG, DELTA, Ishøj og Vallensbæk
kommuner og Gate 21.

November 2016 – december 2017

FINANSIERING
Projektet er finansieret af
Markedmodningsfonden og
partnerne i projektet.

PROJEKTLEDER
NAG

MERE INFORMATION
Kirstine Hjorth Lorenzen, leder af
Silent City
kirstine.hjorth.lorenzen@gate21.dk

KORT OM
NON-ROAD MOBILE MACHINERY
TRANSPORT
København, Stockholm og Oslo indgår i et skandinavisk grønt indkøbssamarbejde med fokus på ikke vej-gående maskiner – kaldet
Scandinavian Green Public Procurement Alliance on Non-Road Mobile
Machinery.
Samarbejdet mellem de tre klimaambitiøse storbyer skal påvirke markedet
i en bæredygtig retning, når der indkøbes ikke-vejgående maskiner som
eksempelvis fejemaskiner og hjullastere. Det er et område med sparsomme
erfaringer, men det er afgørende for at opnå klimaneutralitet på
trans-portområdet. Projektet skal skabe enighed om at gennemføre et
fælles grønt indkøb for udvalgte maskintyper. Ambitionen er at udbrede
modellen til andre større byer med stor indkøbsvolumen.

PARTNERE
København, Oslo og Stockholm
og Gate 21.
Følgebyer organiseret i Carbon
Neutral Cities Alliance: Boulder,
New York, Portland, Vancouver,
Hamburg, London, Boston, San
Francisco og Minneapolis.

FINANSIERING
Projektet er finansieret af Carbon
Neutral Cities Alliance (CNCA).

VARIGHED
November 2016 – marts 2018

PROJEKTLEDER
Gate 21

MERE INFORMATION
Kenneth Jørgensen, projektleder
kenneth.joergensen@gate21.dk
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CIRKULÆR ØKONOMI & RESSOURCER

DELEØKONOMI PÅ
DAGSORDENEN

Flere kommuner får øjnene op for potentialerne i deleøkonomi. Når
borgere, virksomheder og kommuner deler, sparer de ressourcer,
energi og penge. Deleøkonomi kan derfor være et værdifuldt redskab
til at opfylde kommunale klima- og miljømål. Gate 21 og Implement
Consulting Group inviterede i foråret til idéudviklingsworkshop for at
inspirere flere kommuner til at sætte skub i deleøkonomiske initiativer.

Foto: Sofie Hougaard Nielsen

AF SOFIE HOUGAARD NIELSEN

”Husk nu, at vi ikke bare laver deleøkonomi for sjov!,”
siger programleder Line Bech friskt, da de første
oplægsholdere har varmet op under deltagerne på
workshoppen i marts ved at fortælle om de store
potentialer ved deleøkonomi.

REGIONALT FOKUS PÅ DELEØKONOMI
Deleøkonomi er også i fokus hos både Region
Hovedstaden og Region Sjælland. Henrik Madsen, der
er chefkonsulent hos Region Hovedstadens enhed for
Mobilitet & Teknologi, fortæller om regionens arbejde:

Deltagerne er medarbejdere fra kommuner og vidensinstitutioner i Region Hovedstaden og Region Sjælland.
De er inviteret af Gate 21 og konsulentvirksomheden
Implement Consulting Group for at udvikle idéer til
projekter, der kan få mere deleøkonomi i kommunerne.

”Vi er optagede af, hvordan deleøkonomi kan være én
af løftestængerne for grøn vækst og den cirkulære
økonomi-dagsorden. Vi har endvidere en stor opgave
i forhold til at mindske trængsel i hovedstaden, og
derfor arbejder vi blandt andet med bybiler. Vi har
lige startet et projekt, hvor familier i København og
Frederiksberg har sagt ja til at få opmagasineret og
undvære deres biler i en periode til fordel for offentlig
transport, delebiler og elcykler.”

Latteren breder sig blandt deltagerne, men pointen
står klar: der er store og uudforskede miljømæssige
potentialer for kommunerne i deleøkonomien, som
rækker langt ud over et hyggeligt lift med GoMore.
MERE END EN HIP IDÉ
Både for borgere, virksomheder og kommuner er der
ressourcer, energi og penge at spare ved at deles
mere om ting som biler, udstyr og maskiner, men også
offentlige arealer og lokaler.
”Vi sætter ikke gang i deleøkonomiske initiativer,
bare fordi deleøkonomi er hipt lige nu. Deleøkonomi
kan være med til at løse udfordringen med vores
meget høje ressourceforbrug, ved at vi eksempelvis
bruger affald som en ressource, og helt specifikke
udfordringer som pladsmangel i byerne ved at
vi bruger delebiler og bedre udnytter offentlige
kvadratmeter,” forklarer Line Bech, programleder for
Cirkulær Økonomi & Ressourcer i Gate 21.
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DELEØKONOMI KAN STYRKE FÆLLESSKABER
Fællesskaber og netværk er centrale i deleøkonomi,
fortæller Emmy Laura Perez Fjalland. Hun er ph.d.studerende i deleøkonomi og byudvikling ved Roskilde
Universitet og Dansk Arkitektur Center og har fulgt
projektet Deleby, der blev afsluttet i 2016, tæt.
”Deleøkonomi dækker over en række metoder og
organisationsformer og handler om at gentænke,
hvad ressourcer er, og hvordan de kan fordeles
anderledes. Deleøkonomiske initiativer kan være
med til at etablere og styrke partnerskaber, som
bidrager til sunde bundlinjer hos virksomheder, lokal
erhvervsudvikling og grøn omstilling,” forklarer hun.
ET VÆLD AF DELE-IDÉER
Workshoppen resulterede i en liste med i alt 64 idéer,
heraf 12 særligt prioriterede idéer. I samarbejde med
flere af deltagerne har Gate 21 indsendt en idé til
”Region Sjælland deler – 2017”.
De fire højest prioriterede idéer fra workshoppen var:

Region Sjælland har fokus på erhvervslivet og
deltager i Erhvervsstyrelsens challenges.dk, hvor
organisationer kan lægge en problemstilling åbent ud
til en gruppe mennesker. Her har regionen oprettet
”Region Sjælland deler – 2017” for at få ideer til,
hvordan små og mellemstore virksomheder kan
udnytte vækstmulighederne i deleøkonomien.

■ U
 dnytte offentlige kvadratmeter bedre, så
anvendelsesgraden bliver højere.
■ Omdefinere affald, så lokale iværksættere kan
eksperimentere med innovativ genanvendelse.
■ Lånefællesskaber i boligforeninger – eksempelvis
værktøj.
■ Kataloger over transportdeleløsninger.

HVER TREDJE KOMMUNE DELER
Inden workshoppen har Implement Consulting Group
lavet en undersøgelse blandt deltagerne for at tage den
deleøkonomiske puls hos de repræsenterede kommuner.
Undersøgelsen viste, at mere end hver tredje af de
deltagende kommuner har gang i deleøkonomiske
initiativer, og der er stor interesse for at arbejde mere
med området.

Er du interesseret i at gå videre med en idé, som måske
kan blive et projekt i Gate 21, eller vil du have mere
information, kan du kontakte programleder for Cirkulær Økonomi & Ressourcer Line Bech på
line.bech@gate21.dk. ■
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EKSEMPLER PÅ KOMMUNALE
DELEPROJEKTER
GULDMINEN I KØBENHAVNS SYDHAVN
Et genbrugseksperiment hvor 10 ”guldgravere” leder efter
”guld” i storskrald, som de kan upcycle, reparere og genbruge,
så det kan indgå i en cirkulær værdikæde. Administreres af
Københavns Kommune.
FRUGTLUND I LEJRE
Et kommunalt, grønt areal i Lejre Kommune stod ubenyttet
hen. Derfor tog en gruppe borgerne kontakt til kommunen
for at lave en økologisk frugtlund. I dag er der frugttræer,
frugtbuske og friluftsaktiviteter, og området er stadig
offentligt tilgængeligt.

KORT OM
WORKSHOPPEN OG
INDSATSOMRÅDET
CIRKULÆR ØKONOMI & RESSOURCER
Cirkulær Økonomi & Ressourcer er et nyt strategisk
indsatsområde i Gate 21.
Idéudviklingsworkshoppen om deleøkonomi var et led i
udviklingen af projekter inden for indsatsområdet.
Workshoppen var også et arrangement under Academy 21,
som er navnet på Gate 21’s nye vidensdelingsarrangementer.

MERE INFORMATION
Line Bech, programleder Cirkulær Økonomi & Ressourcer
line.bech@gate21.dk.
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SMART CITY

TAG PÅ OPDAGELSE
I ET VERDENSKLASSE
LIVING LAB

Frederikssund

LYS FOR
PSYKISK
HELBRED

Smart
lys på sti
og vej

LYS FOR
INTELLIGENTE BYER

LYS FOR
TRYGGERE
MILJØER

LYS FOR
LÆRING
I SKOLER

LYS FOR
MINDSKET
MADSPILD

Tryghedsprojektet
Helsingborg

Vinge
pullerten

Human
centric
kontorbelysning

Lys på
Neonatal
afdeling

Frederikssund

(Innovation Skåne
& LU Open)

Region Skåne

Egedal

Flimmerfrit
armatur

Interaktivt
lys på
skolesti

Innovation
Skåne

Egedal

Brighter
Brunnshög
Kraftringen

Kalundborg

Den
grønne sti

Oplysning
af Musicon
stien

Lund

Oplevelse
af energieffektivt lys

Roskilde

Identitetslys
på Kulturstrøget

Kantinelys for at
reducere
madspild
Lund

Dataanalyse &
sikkerhed på
skole

Se oversigtskortet for en komplet liste over demonstrationsog udviklingsprojekter, som tilsammen udgør regionens
seneste Living Lab.

LYS FOR
SOCIAL
BÆREDYGTIGHED

Frederikssund

Det
demokratiske
bytorv

Demonstrationsprojekterne handler eksempelvis om at støtte
behandlingen af patienter med spiseforstyrrelser i psykiatrien,
skabe mere trygge miljøer i tunneler, inddrage borgerne
i hvordan de kan bruge bytorvet mere eller at reducere
madspild i en kantine – for at henvise til de førtomtalte
projekter i Region Hovedstaden, Helsingborg, Egedal og Lund.

LU Miljøpsykologi

DOLL
Living
Lab

Roskilde

Lightel

Albertslund

Albertslund

Læs mere, følg os og bliv en del af vores samarbejdsplatform:
www.lightingmetropolis.com

Markant
lys i Hyldespjældet
Albertslund

Fremtidens
kontorbygning

Albertslund

Lys &
læring

Albertslund

PARTNERE I LIGHTING METROPOLIS
REGION HOVEDSTADEN • REGION SKÅNE • ALBERTSLUND KOMMUNE • KØBENHAVNS KOMMUNE • FREDERIKSSUND KOMMUNE •
ROSKILDE KOMMUNE • KALUNDBORG KOMMUNE • EGEDAL KOMMUNE • MALMÖ STAD • HELSINGBORG STAD •
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LYS FOR
FREMTIDENS
BYGNINGER

Egedal

Lighting Metropolis, som det EU-finansierede fyrtårns-projekt
hedder, samler 25 partnere om at udvikle og etablere mere
end 20 innovative demonstrationsprojekter i 1:1 skala –
i virkelige miljøer, som sammen udgør et stort Living Lab i
Greater Copenhagen. Demonstrationsprojekterne fordeler sig
inden for ni områder, du kan se øverst på næste side.
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LYS FOR
ØGET
SUNDHED

Innovativt
lys ved Vinge
stationsområde

Storskærm i
byrummet

Den naturlige forbindelse mellem et psykiatrisk center i Region
Hovedstaden, en tunnel i Helsingborg, et torv i Egedal og
en spisestue i Lund er måske ikke åbenlys. Men lige nu er de
en del af et større partnerskab, der arbejder sammen for at
etablere Greater Copenhagen som verdens førende inden for
smarte belysningsløsninger – lysets metropol.

Lighting Metropolis etablerer også en permanent platform
for innovation i intelligent belysning, indsamler og styrker
kompetencer og viden i regionen, accelererer regionens og
branchens grønne omstilling – og ikke mindst – profilerer
Greater Copenhagen som lysets metropol internationalt. ■

LYS FOR
AKTIVE
BORGERE
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Toronto
lyskryds

Copenhagen

Sundhedslys i
psykiatrien
Region H

Lys
for social
bæredygtighed
Malmö

Udendørsbelysning
til svagtseende

LU-Miljøpsykologi

LUNDS KOMMUN • AALBORG UNIVERSITET • DTU • LUNDS UNIVERSITET • CISCO • CITELUM • DONG ENERGY • KRAFTRINGEN
• PHILIPS • TDC A/S • ZUMTOBEL GROUP • COPENHAGEN CAPACITY • INVEST IN SKÅNE • INNOVATION SKÅNE • GATE 21.
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GATE 21’S FOKUS

Gate 21 tager udgangspunkt i regionernes og kommunernes udfordringer på klima- og
energiområdet, hvilket er afspejlet i de seks indsatsområder: 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 partnere og medlemmer til NETVÆRK & VIDENDELING i forskellige
formater. Hold dig opdateret gennem vores nyhedsbreve, på web, LinkedIn & Twitter.
Find os på www.gate21.dk.

TRANSPORT

ENERGI

BYG & BY

PROGRAMLEDER
Anna Thormann Boesen
anna.thormann@gate21.dk

LEDER AF CENTER FOR ENERGIOMSTILLING
Pernille Skjershede Nielsen
pernille.skjershede.nielsen@gate21.dk

PROGRAMLEDER
Martin Dam Wied
martin.dam.wied@gate21.dk

God og grøn mobilitet er afgørende for borgerne,
byernes bæredygtige udvikling, virksomhedernes vækst
og arbejdsmarkedet. Via erfaringerne fra en række
store mobilitetsprojekter udvikles nye værktøjer og
metoder til at fremme grøn mobilitet og koordinere
by- og trafikplanlægning bedre. Der skal udvikles Testog Living Labs for transporttiltag med henblik på at
fremme markedet for bedre grønne mobilitetsservices.

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 sikre integration
mellem el-, varme- og transportsektoren i fremtidens
energisystemer. Alle aktiviteter bidrager til at gøre
Greater Copenhagen førende inden for energiomstilling.

Vores bygninger har en central rolle for omstillingen
af energisystemet. Der skal opnås markante energibesparelser 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
& By skal derfor facilitere innovation og de nye
samarbejdsformer i fremtidens bygninger til gavn
for borgere og virksomheder.

GRØN VÆKST

SMART CITY

PROGRAMLEDER Lone Kelstrup, lone.kelstrup@gate21.dk

PROGRAMLEDER Lone Kelstrup, lone.kelstrup@gate21.dk

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 Greater Copenhagen. Gate 21 udvikler projekter inden
for energi- og ressourceeffektive virksomheder og grøn
kommunal efterspørgsel, grønne forretningsmodeller
og Living Labs.

LIVING LABS

Der er god økonomi, nye jobs, konkurrencefordele og energiog materialebesparelser i et mere cirkulært samfund, men det
kræver et nyt mind-set, nye samarbejdsformer i hele værdikæden og nye forretningsmodeller. Strategiske fokusområder
er energi- og materialeeffektive virksomheder og grønne
forretningsmodeller som en integreret del af kommunernes
grønne erhvervsudvikling samt kommunernes rolle i at lukke
materiale-kredsløbet – herunder fokus på eksempelvis
deleøkonomi, cirkulære indkøb samt brug af big data og
intelligente systemer til at accelerere den cirkulære økonomi.

kompetenceopbygning og vidensdeling på tværs. Vi
udvikler demonstrationsprojekter og Living Labs med
fokus på lys, smarte byløsninger (eksempelvis parkering,
vand og veje) digital infrastruktur og datahåndtering,
intelligent trafikstyring og intelligente bygninger.

Gate 21 udvikler og tester nye, innovative løsninger
inden for den grønne omstilling i alle projekter og
Living Labs. Den viden deles med hele partner- og
medlemskredsen i Academy 21 Masterclass, som
eksempelvis afholdes, når et projekt afsluttes.
Derudover skaber Gate 21 netværk mellem Greater
Copenhagens centrale aktører i den grønne omstilling
gennem vores mange projekter, Living Labs, Advisory
Boards, konferencer og workshops.

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.
Vi arbejder hen mod, at Living Labs placeres bredt
inden for Greater Copenhagen-geografien og kobles
sammen på tværs, sådan at der bliver én indgang.

INSIGHT 21

PROGRAMLEDER
Line Bech
line.bech@gate21.dk

NETVÆRK &
VIDENDELING

AFDELINGSCHEF FOR LIVING LABS & SMART CITY
Jacob Lundgaard
jacob.lundgaard@gate21.dk
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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,
virksomheder og vidensinstitutioner. Gate 21 støtter

CIRKULÆR ØKONOMI
& RESSOURCER
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GATE 21’S BESTYRELSE

SKAB GRØN VÆKST VIA
ET STÆRKT NETVÆRK

Steen Christiansen
Formand
Borgmester,
Albertslund
Kommune

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

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

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

Ulf Christensen
Administrerende
direktør,
Kuben Management

Willy R. Eliasen
Byrådsmedlem,
Egedal Kommune

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

Christina Krzyrosiak
Hansen
Byrådsmedlem,
Holbæk Kommune

Peter Jacobsen
Viceborgmester,
Kalundborg Kommune
Næstformand,
Region Sjælland

Morten Kabell
Teknik- og miljø
borgmester,
Københavns
Kommune

Özkan Kocak
Regionsrådsmedlem,
Region Hovedstaden

Thomas Lykke
Pedersen
Borgmester,
Fredensborg
Kommune

Henrik Rasmussen
Borgmester,
Vallensbæk
Kommune

Jeppe Trolle
Byrådsmedlem,
Roskilde Kommune

Thorkild Ærø
Direktør,
Statens Bygge
forskningsinstitut

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

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, 36
virksomheder, en styrelse og seks 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.

Hør mere
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.

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
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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 inden for
grøn omstilling og vækst. Samlet set har vi skabt
80 grønne projekter for mere end en halv milliard
kroner. ■
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VELKOMMEN TIL NYE
PARTNERE OG MEDLEMMER

VIRKSOMHEDER

PARTNERE
KOMMUNER, REGIONER OG OFFENTLIGE PARTNERE

VIDENSINSTITUTIONER

BRØNDBY KOMMUNE
ALLERØD KOMMUNE

MEDLEMMER

Ishøj Kommune
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