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2020 var et år, mange ambitiøse visioner og strategier 
var formuleret op i mod. Også på klimaområdet. Men 
2020 blev helt anderledes, end nogen havde forudset.  
I marts kom Coronaen. Verdenen lukkede ned. Danmark 
lukkede ned. Men det gjorde den grønne omstilling ikke. 
Og Gate 21 gjorde det slet ikke. Vi rykkede som 
hundredtusindvis af andre danskere ind i hjemme-
kontorerne og flyttede vores arrangementer og 
aktiviteter over i digitale formater. Der var naturligvis 
konkrete opgaver og planer, som ikke kunne 
gennemføres, men langt de fleste projektaktiviteter 
kunne omdefineres, gentænkes og gennemføres digitalt 
med meget stor tilslutning fra partnerkredsen. Gate 21 
kom på den måde gennem 2020 med noget nær fuld 
damp på den grønne omstilling.

KLIMALOV OG GRØNNE INDKØB
Danmark fik i sommeren 2020 en klimalov, der binder os 
på det nationale mål om 70-procents CO2-reduktion i 
2030. Corona tog ganske vist noget af opmærksom-
heden. Men loven er der. Danmark står ved sine mål. Der 
er også kommet en national strategi for offentlige 
indkøb, der er en af de store, vigtige muskler i den grønne 
omstilling. Det offentlige Danmark køber hvert år ind for 
310 milliarder kroner. Og når der kommer grønne krav og 
mål bag de milliarder, får det en reel effekt på 
klimaregnskabet – og på markedet, der får en god 
anledning til at finde og forfine de grønne løsninger. Nu 
skal partnerkredsen i Gate 21 og andre grønne 
frontløbere arbejde for et egentligt gennembrud for 
grønne offentlige indkøb.

LOKALE KLIMAPLANER – GLOBALE AFTRYK
I november 2020 sluttede 46 nye kommuner sig til 
DK2020. Her får de rådgivning og sparring til at udvikle 
en ambitiøs lokal klimaplan, der viser vejen til netto-
nuludledning i 2050. Kommunerne arbejder med den 
samme standard for klimaplanlægning, der bruges af 
nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det 
internationale by-partnerskab C40. Det er første gang, 
at standarderne tages til lokalt niveau, og dermed er de 
danske kommuner med til at skrive historie i den grønne 
omstilling også på global skala. I Gate 21 er vi operatør 
for DK2020 i både Region Sjælland og i hovedstads-
regionen. Med den rolle kan vi binde samarbejdet og 
tilslutningen fra mange års strategisk energiplanlægning 
med kommunerne og forsyningsselskaberne sammen 
med de store nye træk. 

TILBAGE I TOG OG BUSSER
Hjemmearbejde har længe været et af værktøjerne for 
at nedbringe pendlertransporten og den medfølgende 
CO2-udledning. Det er i 2020 blevet testet på en skala, 
vi aldrig havde kunnet slippe afsted med i et Gate 21- 
projekt. Og selvom mange sukker efter at komme tilbage 
til kolleger og ægte fysiske møder, så har vi, der har 
muligheden, udviklet en god, produktiv og grøn vane med 
mere hjemmearbejde. Udfordringen bliver at få 
pendlerne tilbage i busser, tog og i dele(el)biler, efter at 
myndighederne for første gang har måttet opfordre til 
at minimere vores brug af kollektiv transport – ud fra et 
smitteperspektiv, naturligvis. Og vi får en fælles opgave i 
at gøre den kollektive transport, cyklen og delebilerne til 
det foretrukne transportvalg, når Danmark åbner igen. 

GRØN OMSTILLING OG GRØN VÆKST 
I 2020 fik vi samlet klyngelandskabet, og WE BUILD 
DENMARK er flyttet ind på vores kontor i Albertslund. 
De er allerede gode bofæller, og vi glæder os til sammen 
at hjælpe den danske bygge- og anlægsbranche med at 
accelerere den grønne omstilling.  
 

Samtidigt er det den klynge, hvor den offentlige 
efterspørgsel fylder mest, og Gate 21 vil kunne sikre det 
stærke bindeled til kommuner og regioner. Vi glæder os 
også meget over den opbakning, der har været hos 
Region Sjællands kommuner. Opbakningen betyder, at vi 
hurtigt har kunnet åbne en lokal filial af klyngen i Region 
Sjælland, mere præcist i Ressource City i Næstved. 
Klyngen kommer på flere måder på et godt tidspunkt, 
hvor vi har godt fat om energiomstillingen – nu skal der 
fornyet fokus på energieffektiviteten i bygninger og på 
at reducere indlejret CO2 i bygninger.

RUSTET TIL NÆSTE SKRIDT
Ved udgangen af 2020 tæller partnerskabet to regioner, 
42 kommuner, 39 virksomheder og 9 vidensinstitutioner. 
Vores omsætning er i 2020 på 53,4 millioner kroner – og 
dermed på niveau med rekordåret 2019, hvor vi rundede 
54 millioner kroner. Den lidt lavere omsætning i 2020 
skyldes primært Corona-situationen, der for nogle 
projekter har medført et lidt lavere forbrug. 

Årets resultat er et overskud på 4,6 millioner kroner. Det 
stærke årsresultat skyldes, at vi har kunnet tage alle 
planlagte skridt i forhold til vores økonomiske 
handleplan, der havde til formål at genopbygge 
egenkapitalen efter nedskrivningen i 2019. Gate 21 har 
således genetableret en positiv egenkapital ved 
indgangen til 2021, og Gate 21 er dermed også på den 
økonomiske side helt klar til at udfylde og styrke sin rolle 
som det grønne partnerskab for handling. 

STEEN CHRISTIANSEN, FORMAND I GATE 21 OG 
BORGMESTER I ALBERTSLUND KOMMUNE

MARTIN MANTHORPE, NÆSTFORMAND I GATE 21 OG 
STRATEGISK DIREKTØR I NCC

NIELS AXEL NIELSEN, NÆSTFORMAND I GATE 21 OG 
TIDLIGERE KONCERNDIREKTØR PÅ DTU

FORMANDSKABET I GATE 21
fra venstre:  
Martin Manthorpe, næstformand i Gate 21, direktør for strategi, forretningsudvikling og public affairs i NCC og formand for WE BUILD  DENMARK.  
Steen Christiansen, formand for Gate 21 og borgmester i Albertslund Kommune.  
Niels Axel Nielsen, næstformand i Gate 21 og tidligere koncerndirektør på DTU.
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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, demon-
strere og udbrede nye energi- og ressourceeffektive 
løsninger på klima- og energiområdet i et tæt sam-
arbejde med virksomheder og vidensinstitutioner. De 
grønne løsninger kan skaleres og udbredes til hele landet 
– til inspiration for resten af verden.  
 
Gate 21 er i dag et partnerskab, der kan levere på målet 
om at være et grønt foregangsland inden for energi-
omstilling, grøn mobilitet, cirkulær økonomi og grønne 
digitale løsninger. 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. 

Vi forstærker og udbygger hele tiden vores arbejde med 
den grønne omstilling i Greater Copenhagen. 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.

REGNSKABSBERETNING Fordeling af omsætning: 53,4 millioner kroner

Samlet omsætning: 53.363.146 kroner.

PARTNERSKAB FOR GRØN OMSTILLING 
Ved udgangen af 2020 tæller vi 92 partnere, medlemmer 
og netværksmedlemmer herunder 42 partner- og 
medlemskommuner og har således opnået en stærk 
forankring i 91 procent af kommunerne i Region 
Hovedstaden og Region Sjælland. 

Gate 21 har lokalkontor på Lolland og Bornholm. Og i 
2020 flyttede hovedkontoret for den nye nationale 
klynge for byggeri og anlæg, We Build Denmark ind hos 
Gate 21 i Albertslund. Sammen åbner vi som de første af 
de nye klynger en filial i Region Sjælland – mere præcist i 
Ressource City i Næstved. Den offentlige efterspørgsel 
er en afgørende muskel i den grønne omstilling generelt 
og i bygge- og anlægsbranchen i særdeleshed. Derfor 

bor den nye klynge godt under vores tag, og vi glæder os 
til at hjælpe med at sikre det stærke bindeled til 
kommuner og regioner i partnerskabet.  

I partnerskabet har vi i 2020 budt velkommen til 
Platform 3, Halsnæs og Sorø Kommuner, og hele fem 
kommuner har herudover opgraderet deres medlemskab 
til partnerskab.

Partnerne i Gate 21 er dedikerede, ambitiøse og 
vedholdende. Der kommer hele tiden nye partnere til, der 
vil gå foran. Og næsten ingen partnere falder fra. Det er 
et privilegium. 

 

92
Partnere og medlemmer

Kommuner og regioner -
kontingent
12,28%

Virksomheder - kontingent
4,56%

Vidensinstitutioner -
kontingent
0,37%

Ekstern projektudvikling
0,00%

Konferencer 
0,00%

Driftstilskud
0,46%

Andre indtægter
1,64%

Projekter
80,69%
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UDVIKLINGEN I GATE 21’S 
PROGRAMAKTIVITETER 
Gate 21 har med sit program- og projektudviklings-
arbejde fokuseret på at samle og styrke den grønne 
omstilling i Greater Copenhagen. Det arbejde er i 2020 
blevet særligt tydeligt i udarbejdelsen af Greater 
Copenhagen Green, der er en ambitiøs politisk strategi 
for grøn omstilling og bæredygtig vækst. 

Strategien skal give et markant løft til virksomheder, 
vidensinstitutioner og offentlige organisationer, der kan 
og vil grønne løsninger og grøn teknologi. Visionen er at 
gøre Greater Copenhagen til en førende metropolregion 
for viden og innovation inden for grøn omstilling og 
bæredygtig vækst i samarbejde med kommuner og 
regioner og Greater Copenhagen sekretariatet. 

KKR Hovedstaden har sammen med Gate 21 opsat syv 
VIP-projekter, der skal styrke de tværkommunale 
initiativer i den grønne omstilling. Det handler om:

• energi- og klimaplaner i alle kommuner – en indsats 
der bliver boostet af DK2020-indsatsen og kan stå 
på det stærke samarbejde i Energi på Tværs

• energibesparelser i boliger 
• 100 procent grønne drivmidler
• grønne pendlervaner
• håndtering af madspild og bioaffald
• fælles plan for plastaffald og 
• cirkulære indkøb. 

For hvert af de syv projekter er der lavet forslag til 
målsætninger og indsatser.   

I Region Sjælland har Gate 21 hjulpet med et skabe 
energicharter, der oplister de vigtigste potentialer for 
styrkepositionerne for energiomstillingen i Region 
Sjælland. Chartret indeholder en række anbefalede 
aktioner, som kommuner og forsyningsselskaber kan 
prioritere for at accelerere den grønne omstilling, nå 
målsætningerne og samtidigt høste de afledte positive 
effekter af investeringer i vedvarende energi til gavn for 
hele regionen. 

På årets Energipolitiske Topmøde i Energi på Tværs fik 
Gate 21’s partnere i både hovedstadsregionen og i 
Region Sjælland anledning til at markere deres rolle og 
vigtighed for den grønne omstilling overfor Christians-
borg. Her har man været helt i front med mål for den 
grønne omstilling med klimaloven, men landspolitikerne 
har ikke orienteret sig mod kommunernes og regionernes 
rolle i at nå dem. Budskabet fra regioner, kommuner og 
forsyningsselskaberne til Christiansborg var, at fælles 
partnerskaber er vejen frem, og at partnerne gerne 
forpligter sig på fælles klimamål. Men metodefrihed og 
lokale og regionale løsninger er nødvendige og skal have 
bedre rammevilkår. 

På tværs af Gate 21’s fire indsatsområder er der 
derudover udviklet og søsat en række nye markante 
projekter og resultater, der samler partnerkredsen og 
finder, deler og skalerer grønne løsninger, herunder 
eksempelvis:

 → DG Store, der skal finde løsninger til lagring af 
vedvarende energi. Det sker gennem partnerskabet 
i Ren Energi Lolland, REEL og tyske partnere 
omkring Flensborg. 

 → Greater Bio, som skal finde veje til udvikling af en 
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bæredygtig bioøkonomi i forhold til ressource-
udnyttelse og energiproduktion i Greater 
Copenhagen. 

 → Projektet Mobilitet på Tværs skal sammen med 17 
partnere finde løsninger til at reducere CO2-
udledningen fra transporten – og samtidigt sikre et 
geografisk sammenhængende arbejdsmarked og 
understøtte livet på landet. 

 → I projektet Partnerskab for Cirkulære Kommuner er 
der nedsat et Advisory Board, som er kommet med 
anbefalinger til konkrete handlinger, der skal 
udbrede den cirkulære økonomi inden for cirkulær 
byudvikling, grønne indkøb, genbrug og 
affaldsforebyggelse og erhvervsudvikling. 

 → Vi har etableret et projektuafhængigt Fællesskab 
for Dynamiske By-data. Fællesskabet skal videreføre 
og skalere gode projektresultater og styrke 
kommunernes brug af data og IoT, der kan give 
indsigt og viden om klimasikring, byplanlægning, 
mobilitet, bygningsdrift og energiomstilling. 

 → Det arbejde kan vi også styrke i det nye projekt 
Databaseret Energistyring, der vil bane vejen for at 
anvende data i energistyring og -ledelse for at 
fremme energibesparelser, arealanvendelse og 
indeklima i kommunale bygninger og almennyttige 
boligselskaber.

Arbejdet med den grønne omstilling af byggeri og anlæg 
fik i 2020 en ny platform i den nye erhvervs fremme-
klynge, We Build Denmark, der nu deler tag og viden med 
Gate 21. Det giver os en særlig god mulighed for at 
styrke arbejdet med Smart City-teknologier, som en 
integreret del af den grønne omstilling af byggeriet.
Samarbejdet vil blive forstærket af, at DOLL Living Lab 
flytter over i den nye klynge. DOLL, der i de seneste år 

har været igennem en spændende og positiv udvikling, er 
først og fremmest et samarbejde med 50 Smart 
City-virksomheder. Derfor er det naturligt, at et sådant 
erhvervssamarbejde flytter over i den nye klynge.

Find et fuldt overblik over Gate 21’s projekter på  
www.gate21.dk

UDVIKLINGEN I GATE 21’S ØKONOMI 
Vores omsætning i 2020 er med 53,4 millioner kroner på 
niveau med rekordåret 2019, der rundede 54 millioner 
kroner. Den lidt lavere omsætning i 2020 skyldes 
primært Corona-situationen, der for nogle projekter har 
medført et lavere forbrug på direkte omkostninger. 

Årets resultat viser et overskud på 4,6 millioner kroner. 
Det er et resultat af den økonomiske handlingsplan, som 
vi iværksatte i 2019 efter, at vi konstaterede en række fejl 
vedrørende indregning af projektomkostninger i 2018. 
Fejlene betød en nedskrivning af Gate 21’s egenkapital. 

Den økonomiske handleplan havde oprindeligt et toårigt 
sigte. Men gennem fremrykkede besparelser og et øget 
fokus på at optimere projektøkonomien er det lykkedes 
at genoprette egenkapitalen hurtigere end planlagt. 
Egenkapitalen er med udgangen af 2020 på 192.000 
kroner.

Gate 21’s detaljerede regnskab kan fås ved henvendelse 
til partnerchef, Trine Kromann på: 
trine.kromann@gate21.dk
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+100    
Gate 21 har skabt mere end 100 grønne  projekter til 

en samlet værdi af mere end 1  milliard kroner.

+1 mia.  

GATE 21’S BESTYRELSE 2020

Martin Manthorpe 
Næstformand
Strategisk direktør  
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

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

Astrid Aller
Medlem af Borger-
repræsentationen,
Københavns
Kommune

Thorkild Ærø
Prodekan,
Statens Bygge-
forskningsinstitut

Michael Ziegler
Borgmester, 
Høje-Taastrup 
 Kommune
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PARTNERE OG MEDLEMMER I 2020

BRØNDBY KOMMUNE

 

Ishøj Kommune
KALUNDBORG 
KOMMUNE

Malmö stad

TÅRNBY KOMMUNE
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