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Årsberetning

energiomstilling, grøn mobilitet, cirkulær økonomi og
grønne digitale løsninger. Vi tester grønne løsninger med
afsæt i den offentlige efterspørgsel, som kan skaleres og
udbredes til hele landet – til inspiration for resten af
verden.

1000 DAGE MED HANDLING

FORMANDSKABET I GATE 21
STEEN CHRISTIANSEN, MARTIN MANTHORPE & NIELS AXEL NIELSEN

10 ÅR FOR GRØN OMSTILLING
I 2019 fyldte Gate 21 ti år. Et år hvor den grønne
omstilling mobiliserede befolkninger globalt, nationalt
og lokalt. I Danmark samlede Folketinget sig bag målet
om at reducere den danske CO2-udledning med 70
procent i 2030. Det er lige dele ambitiøst og nødvendigt.
For vi er på vej mod en global temperaturstigning på 3,2
grader, hvis vi alene holder os til forpligtelserne i Paris
aftalen. Det skriver UNEP i sin rapport fra november
2019. Det er vi fordi, verdens ledere har brugt ti år på at
forhandle. Ti år, hvor vi skulle have handlet.
Danmark har også manglet konkret, ambitiøs national
handling til at nedbringe vores CO2-udledning. Det har
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De næste tusinde dage bliver afgørende, hvis vi skal nå
omstillingsmålene nationalt og internationalt og holde
de globale temperaturstigninger under to grader. Derfor
satte vi i anledning af vores tiårsjubilæum billeder på,
hvad partnerskabet skal de næste 1000 dage. Billeder,
der viser, hvordan vi vil handle. Hensigtserklæringer, mål
og planer om at ville bremse den globale opvarmning er
nu et overstået første skridt. Det næste og afgørende er
konkret HANDLING. Handling, så vi kan omstille vores
energisystem til vedvarende energi og transporten til
fossilfrihed. Handling, der skubber den cirkulære økonomi
ind i virksomheder og i kommunerne. Og handling, der
viser, hvordan nye digitale løsninger kan sikre bedre og
grønnere drift af vores byer og landsbysamfund – og
som samlet løfter os i mål med en 70 procents CO2reduktion i 2030.

gennemgang af projektøkonomierne, systemer og
procedurer samt skift af revisor. Gennemgangen
fastslog, at åbningsbalancen for 2019 skal nedskrives
med 6,2 millioner kroner.
Gate 21 har i 2019 gennemført en handlingsplan, der
gennem omstrukturering, besparelser og optimering skal
sikre et overskud på minimum 2 millioner kroner årligt i
2020 og 2021 for at forbedre overskudsgraden og
genopbygge egenkapitalen. Resultatet for 2019 er et
overskud på 1,1 millioner kroner og dermed er det første
skridt planmæssigt gennemført.
STEEN CHRISTIANSEN, FORMAND I GATE 21 &
BORGMESTER I ALBERTSLUND KOMMUNE
MARTIN MANTHORPE, NÆSTFORMAND I GATE 21 &
STRATEGISK DIREKTØR I NCC
NIELS AXEL NIELSEN, NÆSTFORMAND I GATE 21 &
TIDLIGERE KONCERNDIREKTØR PÅ DTU

100 GRØNNE OMSTILLINGSPROJEKTER
været kommunerne og de fælles regionale initiativer, der
har holdt hånden under den grønne omstilling sammen
med forskningen og de grønne frontløbervirksomheder
og forsyningsselskaber.

Ved udgangen af 2019 tæller vores partnerskab for grøn
handling to regioner, 40 kommuner, 46 virksomheder og
9 vidensinstitutioner. Vi har gennem vores første ti år
lavet mere end 100 projekter for mere end en milliard
kroner og med dem vist samfundsinnovation i praksis.

Det har netop været tydeligt i Gate 21, der gennem de
sidste ti år har bygget en stærk triple helix-organisation
og er blevet kommunernes, regionernes, virksom
hedernes og forskningens fælles platform for grønne
løsninger, grøn innovation og grøn vækst i Greater
Copenhagen.

I samme periode er omsætningen vokset fra 6,7 millioner
kroner i 2010 til 54 millioner kroner i 2019. Gate 21 har
løbende og i henhold til alle krav fra alle donorer
gennemført revision af projekterne og organisationens
økonomi. Alle regnskaber er revideret og godkendt.

Gate 21 er i dag et partnerskab, der kan levere på målet
om at være et grønt foregangsland inden for

Alligevel identificeres der i 2018 en fejl i periodiseringen
på et af projekterne, som gav anledning til en grundig
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REGNSKABSBERETNING
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.

Fordeling af omsætning

Gennem 2019 har Gate 21 indgået aktivt i arbejdet med
at gentænke erhvervsfremmesystemet. Det har
resulteret i aftaler med de forskellige klynge
organisationer, der er under opbygning. Arbejdet
fortsætter i 2020.
Samtidigt forstærker og udbygger vi ufortrødent vores
arbejde med den grønne omstilling i Greater Copen
hagen. Og i erkendelsen af at vi i dag står som det helt
centrale partnerskab for handling i den grønne
omstilling, stiller vi os naturligvis til rådighed for et
styrket samarbejde med de øvrige nationale aktører for
at nå vores fælles mål om 70 procents CO2-reduktion i
2030.

Kommuner og regioner kontingent
12,30%
Virksomheder kontingent
5,73%
Vidensinstitutioner kontingent
0,42%

Projekter
81,10%

Ekstern projektudvikling
0,00%
Konferencer
0,00%
Driftstilskud
0,45%

Samlet omsætning: 54.096.000 kroner.

99 %
Fastholdelsesrate
for partnere og medlemmer

PARTNERSKAB FOR GRØN OMSTILLING

97

Partnere og medlemmer

Gate 21 tæller ved udgangen af året 97 partnere,
medlemmer og netværksmedlemmer, herunder 40
partner- og medlemskommuner, og har således opnået
en stærk forankring i 85 procent af kommunerne i Region
Hovedstaden og Region Sjælland. Samarbejdet med
Malmø og andre skånske frontløbere i den grønne
omstilling er også styrket gennem fælles Greater
Copenhagen-projekter, herunder Fremtidens Intelligente
Energi- og Ressourcesystem (FUTURE), Lighting
Metropolis Green Economy og Fremtidens Intelligente
Mobilitet (FIMO).
Gate 21 har lokalkontor på Lolland og et projektkontor
på Bornholm. Vores innovationsnetværk, Smart City
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Cluster Denmark, har national udbredelse og fik gennem
sit første leveår 200 medlemmer. Også vores videns
partnerne deltager aktivt fra hele landet.
I partnerskabet har vi budt velkommen til Sorø, Halsnæs,
og Tårnby Kommune og en række nye
virksomhedspartnere, herunder A.P. Møller Holding
Invest IV A/S, Geokon A/S, Vitani Energy Systems A/S
og Telia Danmark.
Partnerne i Gate 21 er dedikerede, ambitiøse og ved
holdende. Der kommer hele tiden nye partnere til, der vil
gå foran og tage et træk. Og næsten ingen partnere
falder fra. Det er et privilegium.
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UDVIKLINGEN I GATE 21’S
PROGRAMAKTIVITETER

Kommunerne er fortsat afgørende for den grønne
omstilling i Danmark. Med deres klima- og energiplaner,
der udvikles i de regionale energiomstillingsprojekter,
Energi på Tværs i hovedstadsregionen og i FREO i Region
Sjælland, sætter de igen ramme og mål for den grønne
omstilling lokalt i Danmark.

Gate 21 har i 2019 gennemført en omstrukturering, der
betyder, at vi i dag har fire indsatsområder: Energi
omstilling, Bæredygtig Mobilitet, Cirkulær Økonomi &
Ressourcer og Smarte Byer & Lokalsamfund.
For energiomstillingen er det markant, at forsynings
selskaberne i stigende grad engagerer og forpligter sig i
partnerskaber. Det ser vi i projekterne Ren Energi Lolland
(REEL), Fælles Regional Energiomstilling (FREO) og i
Energi på Tværs, hvor forsyningsselskaberne er
frontløbere og giver kommuner og regioner håndslag på,
at de er klar til at forpligte sig til de nødvendige
investeringer for at nå de grønne omstillingsmål.

I det hele taget efterspørger kommunerne grønne
løsninger og stiller sig til rådighed for test og
vidensdeling og dermed udvikling. Det er afsættet for
projekterne i alle Gate 21’s indsatsområder. I projektet
Lighting Metropolis, der hører til i vores indsatsområde
Smarte Byer & Lokalsamfund, har vi eksempelvis samlet
20 demonstrationsprojekter, der samlet udgør et stort
Living Lab for fremtidens intelligente og bæredygtige
belysning. Projektet er i 2019 trådt i en ny fase, hvor
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Projektet Den Regionale Datahub har ligeledes og helt
konkret sammen med Region Hovedstaden brugt
kommunernes efterspørgsel på grønne og smarte
løsninger til eksempelvis at løse udfordringer med
stigende trængsel. Gennem markedsdialog og test har
virksomheder udviklet en række prototyper, der er klar til
at blive skaleret i projektets efterfølger, Den Regionale
Datahub 2.0, hvor en bredere kreds af kommuner
indkøber og skalerer de bedste løsninger.
For at synliggøre og fejre kommunernes frontløberrolle
glæder vi os særligt over, at Frederiksberg Kommune i
2019 fik en pris for innovation i deres udbud, som de
udviklede i Gate 21-projektet Cleantech TIPP.
Også i de små og mellemstore virksomheder er der
appetit på den grønne omstilling. De 100 virksomheder,
som deltog i Bæredygtig Bundlinje, fik udviklet en
cirkulær forretningsplan, der kan forbedre deres energiog ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og dermed
bundlinje. I virksomhederne er der sammenlagt fundet
mulige årlige besparelser på 3.128 CO2. Også dette
projekt er fortsat for at skalere løsningerne.

35.643.000

30.000.000

fokus er på at skalere løsninger og udskifte gammel
energislugende belysning til LED og smart styring. Da
kun en femtedel af den offentlige belysning i Greater
Copenhagen er energieffektiv, kan udskiftningen skabe
energibesparelser på mindst 7.200.000 kWh årligt,
svarende til elforbruget i 1.800 normale, danske
husstande.

2019

UDVIKLINGEN I GATE 21’S ØKONOMI
Gate 21 har i 2019 fortsat den positive tilgang af nye
projekter. Årets resultat viser et overskud på 1,1 millioner
kroner.
I 2019 konstateredes en række fejl vedrørende indregning
af projektomkostninger i 2018 og tidligere år på i alt 6,2
millioner kroner. Fejlene skyldes primært fejlagtige
periodiseringer og opgørelser af tilgodehavender på en
række afsluttede og igangværende projekter. Gate 21 har
derfor i sidste halvdel af 2019 foretaget en grundig
gennemgang og oprydning af samtlige balancekonti
således, at alle projekter i 2019 er korrekt indregnet i
resultatet. Fejlene vedrører alene Gate 21’s forenings
økonomi og påvirker ikke projekterne økonomisk. Alle
projekter er gennem årene afrapporter korrekt og
revideret.
Gate 21’s egenkapital er i årsrapporten 2019, udover
årets resultat, påvirket af denne fejl, hvilket medfører en
negativ egenkapital på 4,4 millioner kroner per 31.
december 2019. Fejlrettelsen har ingen likviditets
påvirkning, derfor kan Gate 21’s drift fortsætte uændret.
Gate 21 har iværksat og gennemført en besparelsesplan
og omstrukturering for at kunne sikre et årligt overskud
på minimum 2 millioner kroner årligt de kommende år.
Gate 21’s detaljerede regnskab kan fås ved henvendelse
på: trine.kromann@gate21.dk

Moving People holdt sin afslutningskonference i 2019. I
den anledning overbragte vi seks anbefalinger, der skal
motivere til partnerskaber og nytænkning i transporten,
til transportminister Benny Engelbrecht, der deltog på
konferencen. Anbefalingerne lever naturligvis videre i
Gate 21’s øvrige og nye mobilitetsprojekter i hele Greater
Copenhagen.
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GATE 21’S BESTYRELSE 2019

Steen Christiansen
Formand
Borgmester,
Albertslund Kommune

Martin Manthorpe
Næstformand
Strategisk direktør
NCC Construction
Danmark A/S

Niels Axel Nielsen
Anden næstformand
Fhv. koncerndirektør
for Erhverv og
Myndigheder,
Danmarks Tekniske
Universitet

Astrid Aller
Medlem,
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget,
Københavns
Kommune

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

John Schmidt
Andersen
Borgmester,
Frederikssund
Kommune

Ulf Christensen
Administrerende
direktør,
Kuben Management

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

Jørgen Holst
Regionsrådmedlem,
Region Sjælland

Özkan Kocak
Regionsrådsmedlem,
Region Hovedstaden

Thomas Lykke
Pedersen
Borgmester,
Fredensborg
Kommune

Holger Schou
Rasmussen
Borgmester,
Lolland Kommune

Michael Ziegler
Borgmester,
Høje-Taastrup
Kommune

Jeppe Trolle
Byrådsmedlem,
Roskilde Kommune

Thorkild Ærø
Prodekan,
Statens Bygge
forskningsinstitut

Gate 21 har skabt mere end 100 grønne projekter til
en samlet værdi af mere end 1 milliard kroner.

+1 mia.
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PARTNERE OG MEDLEMMER I 2019

Ishøj Kommune

KALUNDBORG
KOMMUNE

Malmö stad

BRØNDBY KOMMUNE
Smart City Lighting Solutions

TÅRNBY KOMMUNE
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