
Årsberetning

2018
GATE 21



32

Spørger man danskerne om tidens vigtigste dagsorden, 
er svaret: Klimasagen!

De politiske aftaler på internationalt, nationalt, 
regionalt og lokalt niveau om grønne omstillingsmål 
findes allerede. Virksomhederne har for længst meldt 
klar og er i fuld sving med løsningerne. Men omstillingen 
til et bæredygtigt samfund skal gå endnu stærkere. Skal 
vi bremse klimaforandringerne, skal vi beslutte os for et 
markant kursskifte på alle niveauer i samfundet – også i 
Danmark. 

Gate 21 arbejder hver dag for at samle regioner, 
kommuner, virksomhederne og vidensinstitutionerne om 
at finde og teste veje til en gennemgribende grøn 
omstilling af vores samfund. Vi har derfor sat os for at 
lægge alle vores kræfter i at gøre Greater Copenhagen 
til verdens førende region for grøn omstilling og vækst. 

I 2018 samlede vi Region Hovedstaden, kommuner og 
forsyningsselskaber om et fælles roadmap med 34 
konkrete tiltag, der viser vejen til en fossilfri 

hovedstadsregion i 2035. Tilsvarende arbejder vi i Region 
Sjælland med et fællesregionalt grønt omstillingsprojekt 
med fokus på fremtidens energisystem og transport. 

På tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen har vi 
syv visionære casesamarbejder, hvor vi tester og 
demonstrerer teknologier, værktøjer og 
forretningsmodeller for vedvarende energi og bedre 
udnyttelse af ressourcer. Ligesom vi arbejder med at 
omsætte nye teknologier til grønnere og mere effektiv 
transport i tætte byområder, omegnskommuner og 
landområder. 

Det er store, markante initiativer, der er sat i værk med 
samlede budgetter på over 100 millioner kroner.

SKALERING OG INNOVATION
Virksomhederne har en central og voksende plads i 
partnerskabet. Massiv skalering og implementering af 
nye grønne løsninger på markedet er helt afgørende for 
den bæredygtige omstilling. Alene i 2018 har mere end 
700 virksomheder været med i Gate 21’s projekter og 

aktiviteter. Eksempelvis har 100 virksomheder i 
projektet, Bæredygtig Bundlinje efter et tjek fået mål og 
retning på deres klimaindsats. Sammen kan 
virksomhederne spare mere end 3.100 tons CO2 ved at 
skære ned på deres forbrug af energi og ressourcer. Gate 
21 vil udbygge og accelerere denne udvikling i de 
kommende år. 

Den grønne omstilling er på alle parametre en stærk 
business case. Men det kræver innovation i alle led. Også 
i den offentlige sektor. Med en samlet købekraft på et 
trecifret milliardbeløb har danske og svenske offentlige 
myndigheder potentialet til at blive en helt central 
drivkraft for innovationen af de grønne løsninger. Det 
har vi i 2018 blandt andet vist i projekterne Cleantech 
TIPP og Lighting Metropolis, hvor der er udviklet en 
fælles OPI-aftaleskabelon, som er brugt til at søsætte en 
række offentlig-private innovationssamarbejder i både 
Danmark og Sverige. På den danske side har vi skabt det 
første innovationspartnerskab om klimatilpasning i 
Frederiksberg Kommune. Cleantech TIPP blev også et af 
de fem Gate 21-projekter, der blev udvalgt til Sustainia 
og Realdanias Klima100-publikation, der mapper de 100 
bedste klimaløsninger i Danmark. Projekterne 
repræsenterer 34 af Gate 21’s partnerkommuner. 

Innovation var også helt central, da vi i september 
åbnede Metropolis: by Light i Malmø, der markerede den 
officielle åbning af vores nye Living Lab for intelligent lys 
i Greater Copenhagen. Her viser vi på tværs af hele 
geografien fremtidens smarte lysløsninger, der bidrager 
til at gøre vores byer mere bæredygtige og gode at bo og 
leve i. Da kun en femtedel af den offentlige belysning i 
Greater Copenhagen er energieffektiv i dag, skal det nye 
lysprojekt, Lighting Metropolis – Green Economy, 
udnytte dette enorme potentiale og vise, hvordan vi 
skalerer de bedste grønne løsninger fra gode 
projektresultater til konkret grøn omstilling.  

SMART CITY CLUSTER DENMARK
Nye digitale og smarte løsninger rummer et stort og 
uforløst potentiale for at effektivisere transport-
sektoren, energiforsyningen, byggeriet og ressource-
forbruget. Mulighederne for nye projekter, nye 
partnerskaber og grøn vækst er enorme. Derfor er vi 
stolte af, at Gate 21 nu er vært for det nye innovations-
netværk, Smart City Cluster Denmark, der skaber en 
samlet ramme for de mange virksomheder, forsknings-
miljøer, byer og projekter, der arbejder med digitalisering 
af byer og lokalsamfund. Med vores klynge skaber vi en 
ramme om Smart City-aktiviteter i hele Danmark og en 
platform, hvor virksomheder får adgang til viden, 
marked og internationalt udsyn. 

Gate 21 har nu skabt mere end 100 grønne 
omstillingsprojekter til en samlet værdi af 900 millioner 
kroner. Vi har samlet alle tre regioner i Greater 
Copenhagen, 83 procent af kommunerne i den danske 
del af geografien, ni vidensinstitutioner og 41 
virksomheder i partnerskabet. Vi har etableret en 
organisation, der er i stand til at sammensætte fagligt 
velfunderede projektteams, styre og sikre projekters 
fremdrift og skabe konkrete resultater. Opbakningen fra 
partnerkredsen er stor, og vores partnere bliver hos os i 
gennemsnitligt 4,9 år. 

Samlet har det gjort Gate 21 til en unik partnerskabs-
model og en af Danmarks ledende grønne 
organisationer, der sammen med vores partnere udvikler 
konkrete løsninger til hele Danmark.

Det er på det fundament, at Gate 21 i de kommende år 
vil være en markant og tydelig stemme i den grønne 
omstilling. 

Vi har ingen tid at spilde. Det næste skridt tager vi 
sammen. 

FORMANDSKABETS  BERETNING
STEEN CHRISTIANSEN, MARTIN MANTHORPE & NIELS AXEL NIELSEN
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GATE 21’S STRATEGI 
Gate 21 arbejder for 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 energiområdet i et tæt 
samarbejde med virksomheder og vidensinstitutioner. 
Strategien reflekterer og leverer således på FN’s 
verdensmål 7 – bæredygtig energi; 8 – anstændige jobs 
og økonomisk vækst; 9 – industriel innovation og 

infrastruktur; 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund; 12 
– ansvarligt forbrug og produktion; 13 – klimaindsats og 
17 – partnerskaber for handling.

Gate 21 har konsolideret sin rolle som den samlende 
grønne erhvervsfremmeaktør i Greater Copenhagen og 
er i dag den største grønne aktør i Danmark. Vi har 90 
partnere og medlemmer herunder 39 partner- og 
medlemskommuner og har således opnået en stærk 
forankring i 83 procent af kommunerne i Region 
Hovedstaden og Region Sjælland. Samarbejdet med 

REGNSKABSBERETNING
Fordeling af omsætning

Samlet omsætning: 48.941.000 kroner

Malmø og andre skånske frontløbere i den grønne 
omstilling er også styrket gennem fælles Greater 
Copenhagen-projekter, herunder Fremtidens Intelligente 
Mobilitet (FIMO), Lighting Metropolis, Fremtidens 
Intelligente Energi- og Ressourcesystem (FUTURE) og 
Cleantech TIPP.

Gate 21 har lokalkontorer på Lolland og Bornholm for at 
styrke indsatsen hos partnerne i den sydlige og østligste 
del af Greater Copenhagen. Vores nye innovations-
netværk, Smart City Cluster Denmark, har national 
udbredelse. Ligesom vi er glade for aktiv deltagelse fra 
videnspartnere fra hele landet. 

På virksomhedssiden har vi budt velkommen til en række 
nye partnere, herunder AffaldPlus, Geokon, Geotermisk 
Operatørselskab (Geoop), Innovation Skåne, IOT 
Denmark og NREP. Vi skal også byde velkommen til 
Tårnby Kommune som medlem samt Aarhus Universitet 
og Alexandra Instituttet som nye videnspartnere i Gate 21.

UDVIKLINGEN I GATE 21’S 
PROGRAMAKTIVITETER 
Gate 21 har i 2018 fortsat den positive tilgang af nye 
projekter. Gate 21 driver i samarbejde med alle tre 
regioner i Greater Copenhagen 46 grønne 
omstillingsprojekter. 

Kommuner og regioner -
kontingent
13,50%

Virksomheder -
kontingent
5,62%

Vidensinstitutioner -
kontingent
0,41%

Ekstern projektudvikling
0,58%

Konferencer 
0,04%

Driftstilskud
0,45%

Projekter
92,91%

99 %
Fastholdelsesrate  

for partnere og medlemmer

90
Partnere og medlemmer

+700
virksomheder har deltaget i Gate 21’s 

projekter og aktiviteter i 2018
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Gate 21 har siden 2009 udviklet mere end 100 grønne 
projekter til en samlet værdi af mere end 900 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 16 kroner. Sideløbende arbejder 
sekretariatet for at styrke indsatsen med systematisk at 
dokumentere projektresultaterne i form af CO2-
besparelser og konkrete erhvervsfremmeresultater i 
projekterne. 

UDVIKLINGEN I GATE 21’S ØKONOMI 
Gate 21 opnåede i 2018 en omsætning på 48,9 millioner 
kroner. Det er en stigning på 11 procent i forhold til 2017. 
Årets resultat er et overskud på 660 t.kroner. I 

forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2018 er 
der sket en korrektion af egenkapitalen. Det skyldes en 
fejl i årsregnskaberne for årene 2015-2017 i forbindelse 
med bogføring af DOLL’s indtægter. Gate 21’s 
egenkapital er herefter 648 t.kroner primo 2019. 

Gate 21’s detaljerede regnskab kan fås ved henvendelse 
på: trine.kromann@gate21.dk +100    

Gate 21 har skabt mere end 100 grønne  projekter til 
en samlet værdi af mere end 900  millioner kroner.

+900
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PARTNERE I 2018

 

BRØNDBY KOMMUNE

Ishøj Kommune

KALUNDBORG 
KOMMUNE

Malmö stad
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GATE 21’S BESTYRELSE 2018

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

Steen Christiansen  
Formand
Borgmester,  
Albertslund Kommune

John Schmidt 
 Andersen
Borgmester,
Frederikssund 
 Kommune

Ulf Christensen
Administrerende
direktør,
Kuben Management

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

Jørgen Holst
Regionsrådmedlem,
Region Sjælland

Thomas Lykke 
 Pedersen
Borgmester,  
Fredensborg 
 Kommune

Jeppe Trolle
Byrådsmedlem, 
Roskilde Kommune

Thorkild Ærø
Direktør,
Statens Bygge-
forskningsinstitut

Lars Gullev
Direktør, 
Vestegnens Kraft-
varmeselskab I/S 
(VEKS)

Niels Axel Nielsen 
Anden Næstformand  
Fhv. koncern direktør 
for Erhverv og 
 Myndigheder,
Danmarks Tekniske 
Universitet

Özkan Kocak 
Regionsrådsmedlem,
Region Hovedstaden

Holger Schou 
 Rasmussen
Borgmester, 
 Lolland Kommune

Morten Slotsved
Borgmester, 
Hørsholm  Kommune

Astrid Aller
Medlem af
Beskæftigelses- og
Integrations udvalget,
Københavns
Kommune

Niels Carsten Bluhme   
Teknisk rådgiver for betyrelsen,  
uden stemmeret
Projektdirektør,  
Albertslund Kommune

MEDLEMMER I 2018

NETVÆRKSMEDLEMMER I 2018

Smart City Lighting Solutions
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