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GRØN OMSTILLING  
VIA OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER

GATE 21 - DET NÆSTE SKRIDT TAGER VI SAMMEN
Klimaudfordringerne stiller store krav til, hvordan vi 
udvikler morgendagens samfund. Samtidig skubber 
Parisaftalen fra 2015 til den globale efterspørgsel af 
grønne løsninger. Som en af Europas førende ekspor- 
tører af energiteknologi har Danmark og Greater  
Copenhagen en enestående mulighed for at skabe 
grønne jobs og accelerere grøn omstilling. 

I Gate 21 tror vi på, at den grønne omstilling skal ske i 
byerne. Derfor tager alle vores projekter udgangspunkt 
i de klima- og energiudfordringer, kommunerne står 
overfor. I projekterne samler vi regioner, kommuner, 
virksomheder og forskningsinstitutioner i Greater  
Copenhagen.

PLATFORM FOR OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE
Gate 21 tilbyder en velafprøvet platform for offent-
lig-privat samarbejde - og vi gør dermed vores for at 
løfte de ambitiøse målsætninger regioner og kom-
muner har for at gøre Greater Copenhagen til den 
førende region i verden for grøn omstilling og vækst. 

Gate 21 har solid viden om og erfaring med:
• grøn offentlig efterspørgsel
• iværksætteri og offentlig-privat innovation
• understøttelse af grønne forretningsmodeller og 

energibesparelser i virksomheder
• fremme af efterspørgsel på energirenoveringer
• grøn kompetenceopbygning i virksomheder og 

kommuner
• etablering af Living Labs.

LEVENDE LABORATORIER FOR NYE LØSNINGER
Gate 21 arbejder langsigtet på, at Greater Copen-
hagen bliver en region med en række internationalt 
førende Living Labs, som samarbejder med hinan-
den - vi vil altså gøre byer eller byområder til levende 
laboratorier for nye løsninger. 

Living Lab-initiativer i Gate 21 bygger på vores ind- 
satsomåder; BYG & BY, ENERGI og TRANSPORT og  
tester og demonstrerer løsninger, der understøtter 
grøn omstilling og vækst. 

Vi tilstræber, at vores Living Labs inddrager Smart 
City-løsninger og brug af data, sensornetværk og 
intelligente teknologier, hvor det er hensigtsmæssigt. 

GATE 21’S VISION OG MISSION

Gate 21 vil bidrage til at gøre Greater 
Copenhagen til verdens førende region i 
verden inden for grøn omstilling og vækst. 

Gate 21’s mission er at samle komuner,  
regioner, virksomheder og vidensinstitu- 
tioner om at udvikle og udbrede ressource- 
effektive løsninger, der understøtter grøn 
omstilling og vækst.
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GATE 21’s INDSATSOMRÅDER 

TRANSPORT
Projekternes fokus:
• Multimodale mobilitetsløsninger
• Adfærdsændringer
• Testlaboratorier, hvor for eksempel ITS-

løsninger, skiftemuligheder, smart cykler og 
parkeringsmuligheder afprøves

• Forretnings- og finansieringsmodeller

BYG & BY  
Projekternes fokus:
• Energieffektivitet
• Intelligente energisystemer
• Indeklima
• Bygningsdrift og Space Management
• Smart Buildings

ENERGI
Projekternes fokus:
• Forankring af strategisk energiplanlægning 

gennem vidensdeling og konkrete projekter
• Indtænke og udbrede vedvarende energi i  

energisystemet
• Udbrede forretningsmodeller og løsninger til at 

udytte energiressourcer og synergieffekter opti-
malt

SMART CITY
Projekternes fokus:
• Strategiudvikling og borgeren i centrum
• Udvikling af Proof of Value og evaluering af 

løsninger
• Udvikling af triple/quatro-helix-projekter om 

data og intelligente løsninger i byrummet
• Kobling mellem fremtidens balancerede  

belysnings- og Smart City-løsninger

GRØN VÆKST
Projekternes fokus:
• Få klare tal på den grønne økonomis betydning i 

Danmark
• Demonstrere danske virksomheders internatio-

nale styrkeposition inden for grønne løsninger
• Kortlægge Greater Copenhagens særlige styrker
• Skabe overblik over den forventede udvikling på 

globale markeder

OM GATE 21
• Gate 21 er et partnerkskab mellem kommuner,  

regioner, virksomheder og vidensinstitutioner.   
Gate 21’s aktiviteter finansieres af partner-  
og medlemskontingenter.

• Projekterne i Gate 21 finansieres gennem  
regionale, nationale og internationale midler.

• Siden 2009 har partnerne i Gate 21 etableret  
mere end 80 grønne projekter med et samlet  
budget på over 600 millioner kroner.

• Gate 21 gennemfører regelmæssigt workshops,  
hvor partnerne udvikler nye projekter og  
initiativer.

PARTNERSKAB STYRKER GRØN PROFIL
Gate 21 hjælper din kommune, virksomhed eller videns- 
institution 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.

MERE INFORMATION
Gate 21  •  Liljens Kvarter 2  •  DK-2620 Albertslund 

T: +45 4368 3400  •  M: gate21@gate21.dk  •  www.gate21.dk

CIRCULÆR ØKONOMI & RESSOURCER
Projekternes fokus:
• Energi- og materialeeffektive virksomheder og 

grønne forretningsmodeller
• Closing-the-loop, kommunens rolle: 

Tværgående samarbejder om kommuners ind-
satser, der kan være med til at lukke kredsløbet

• Nye metoder, forretningsmodeller og 
tværgående samarbejder

GATE 21’s TVÆRGÅENDE INDSATSER
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