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New and shared mobility services for the next decade
Delbare mobilitetsløsninger har vist et potentiale for at imødekomme borgernes behov for transport 
samtidig med, at behovet for biler reduceres. Netop dét skal projektet demonstrere ved at afprøve 
konkrete nye og eksisterende lettilgængelige mobilitetstilbud sammen med borgerne i et større 
forsøg i danmark. Projektet vil afprøve løsningerne 1:1 i living labs, hvor borgerinvolvering, trafikdata 
og nye samarbejdskonstellationer er i fokus. Der vil være lignende forsøg i andre europæiske byer, 
som de danske partnere løbende kan lære af.  Projektet søges under horizon europe i et dansk-eu-
ropæisk samarbejde. Støtten fra horizon europe kan bidrage til at gennemføre konkrete projekter og 
afprøve nye innovative idéer.

Hvem inviteres med / hvem kan deltage?
Projektet søger specifikt en til tre kommunale partnere, gerne i samme geografi, og trafikselskaber, 
som har interesse i at lægge arealer til projektet i form af et eller flere bydele og -områder beliggende 
i storkøbenhavn. Gerne i områder, hvor der allerede er brugere og byudviklingsaktiviteter.

Herudover søges private partnere som eksempelvis mobilitetsudbydere, arkitekter, ejendomsud-
viklere og vidensinstitutioner med interesse i at tilbyde nye mobilitetsløsninger i byområder og 
udvikle nye forretningsmodeller, der understøtter, hvordan vi integrerer delbare mobilitetsløsninger i 
byudviklingen.

Oversigt over  
projektudvikling, 
juni 2022

Projektudviklingsperiode 
Juni – august 2022

Forventet projektperiode
Januar 2023 – januar 2025

Kontakt
Kenneth Jørgensen, seniorprojektleder
Bæredygtig Mobilitet:  
kenneth.joergensen@gate21.dk
3145 1132
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Energioptimering i (etage)boliger 
Energioptimering i eksisterende boliger er et vigtigt fokus i den grønne omstilling. Gate 21 har i sa-
marbejde med sustainable business hub og länsstyrelsen skåne fået midler til at afsøge muligheden 
for at udvikle et større projekt med fokus på energioptimering i etageboliger – både almene og pri-
vate. Projektet arbejder med en regional model af energispring (partnerskab forankret i københavns 
kommune). 

I projektet arbejdes med at skabe nye erfaringer gennem use-cases, der kan deles i partnerskabet. 
Det kan være; lca-planlægning, finansiering, bæredygtigt materialevalg, databaseret drift, varme-
forsyning udenfor fjernvarmeområder, beboerinvolvering i klimaprojekter, strategiske styringsdialog-
er mellem kommune og selskab og benchmarking. 
Hvem inviteres med? 
Boligselskaber, private etageboliger ejere eller administratorer, kommuner, regioner, finansieringsin-
stitutioner og universiteter.  

Energirenoveringer i én-familieboliger 
Vi skal sætte turbo på energirenoveringer og omstilling til bæredygtig varmeforsyning i én-famili-
eboliger, hvis vi skal nå målene for co2 -reduktion. Eu har finansieret et forprojekt, hvor en gruppe 
kommuner med kalundborg i spidsen er gået sammen om at udvikle et investeringskoncept for en-
ergirenovering og bæredygtige energiforsyninger til én-familieboliger, eksempelvis til ny klimaskærm 
eller varmepumper og termonet. I løbet af 2022 vil vi bruge dette projekt som afsæt til at udvikle et 
større projekt, gerne under elena-programmet, der skal fremme energibesparelser i målgruppen. 
Hvem inviteres med? 

Alle kommuner i region sjælland og region hovedstaden inviteres til at være med i udviklingen af 
projektet. 

Udvikles i perioden 
Januar 2022 - september 2022 

Forventet projektperiode 
Januar 2023 - december 2025 

Kontakt
Lone kelstrup, programchef 
Smarte Byer & Bygninger: 
lone.kelstrup@gate21.dk
2521 8052 

Udvikles i perioden 
November 2021 - december 2022 

Forventet projektperiode 
Marts 2023 - marts 2026 

Kontakt
Lone kelstrup, programchef 
Smarte Byer & Bygninger:  
lone.kelstrup@gate21.dk
2521 8052
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100 Green mobility labs 
For at få sat gang i en bæredygtig omstilling af transporten er det nødvendigt, at borgere, politikere 
og andre aktører samarbejder. Grøn transport er nemlig meget mere end et teknisk fix. Løsninger og 
nye vaner skal udvikles og fremmes tæt på borgerne og i den lokale geografi, hvor de skal bruges. 
Der er behov for at udvikle nye metoder og værktøjer for at lykkes. For at nå en større effekt og syn-
ergi vil vi bygge et fællesskab med kommuner og transportaktører om 100 lokale grønne mobilitets 
labs i greater copenhagen i 2025. Med dette projekt vil vi sikre, at kommunerne kan få hjælp til at 
lave mobilitets labs, der fremmer grøn transport lokalt sammen med borgerne. Udviklingen af pro-
jektet er støttet af interreg øks. 
Hvem inviteres med? 

Transportaktører og alle kommuner i region sjælland og region hovedstaden inviteres med i udviklin-
gen af projektet. 

Circular builders 2.0 
Cirkulært byggeri er en af de nøgler, vi skal have fat i for at løse klima- og ressourceproblemerne. 
Flere kommuner har allerede kastet sig ud i at efterspørge cirkulære løsninger i en række demon-
strationsprojekter. Vi står nu et sted, hvor de kommuner, der vil i gang, kan lære af dem, der har taget 
de første skridt, og hvor vi kan begynde at skabe den kritiske masse i efterspørgslen, som skal til for 
at modne markedet. Med en fælles offentlig-privat udviklingsindsats er der lige nu et unikt potentiale 
for at skabe et nordisk hot-spot for cirkulært byggeri. Projektet vil både indeholde et praksisorienter-
et demonstrationsspor og et spor med fokus på skalering og forankring, både internt i kommunerne 
og i fælles udvikling med markedet. 

Udvikles i perioden 
November 2021 – december 2022 

Forventet projektperiode 
Maj 2023 - maj 2025 

Kontakt
Anna ThormannBoesen, 
programchef Bæredygtig Mobilitet:  
anna.thormann@gate21.dk
3145 1134

Hvem inviteres med? 
Alle kommuner inviteres til at være med i ud-
viklingen af projektet. 

Udvikles i perioden 
Marts 2022 - september 2022 

Forventet projektperiode 
Primo 2023 - ultimo 2025 

Kontakt
Mette Marie Nielsen, 
seniorprojektleder Cirkulær Økonomi:  
mette.marie.nielsen@gate21.dk
2467 5654
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Innotech - taskforce 
Data og digitale teknologier som eksempelvis kunstig intelligens, iot og big data kan bidrage til 
klimaløsninger ved at skabe digital innovation og omsætte data til værdi. Projektet skal skabe gro-
bund for en tværregional arena – en innovations- og teknologi task force – som skal sikre, at grønne 
offentlige løsninger baseret på data og teknologi udvikles og implementeres. Det skal ske ved at føre 
virksomheder og universiteter tættere på de behov, det offentlige har for grønne løsninger. Behov, 
som skal omsættes til løsninger, hvor der trækkes på universiteternes forskningsresultater, som 
virksomhederne kan få glæde af. Udviklingen af projektet er støttet af interreg øks. 
Hvem inviteres med? 

Alle, der er interesseret i at få udviklet grønne databaserede løsninger ud fra nærmere identificerede 
behov. 

Bæredygtig bundlinje 
Gate 21 har i flere år faciliteret kommuners erhvervsrettede indsatser om cirkulær og bæredygtig 
forretningsudvikling i bæredygtig bundlinje-indsatserne med involvering af vidensinstitutioner. 
I projektudviklingen vil der særligt blive projektmodnet inden for følgende spor: 

• Fra engangsemballager til genbrugssystemer – reuse labs i partnerskab mellem kommuner, 
virksomheder og vidensinstitutioner – med særligt fokus på at teste, demonstrere og skalere 
genbrugelige løsninger for emballage - og affaldsforebyggelse og -håndtering på tværs af virk-
somheder. Det kan være i områder som handelsstrøg, restaurantområde eller industrikvarterer. 
Der kan også inddrages aktiviteter med grønne events i byrummet, der har fokus på at afprøve 
genbrugelige emballageløsninger samt kommunens egne indkøb - markedsdialog og overgang 
fra engangs- til genbrugsløsninger 

• Bæredygtig bundlinje academy – virksomhedsforløb med ledige akademikere, der uddannes til 
at bidrage til konkret grøn forretningsudvikling. 

Udvikles i perioden 
Januar 2022 - september 2022 

Forventet projektperiode 
Januar 2023 - december 2025 

Kontakt
Lise søderberg, seniorprojektleder 
Smarte Byer & Bygninger: 
lise.soederberg@gate21.dk
2125 1426

Morten K. Rasmussen, seniorprojektleder: 
morten.koed.rasmussen@gate21.dk
2639 3887

Hvem inviteres med? 
Kommuner, brancheforeninger, vidensinstitution-
er og virksomheder 

Udvikles i perioden 
Primært Q3 og Q4 2022

Forventet projektperiode 
2023 - 2025 

Kontakt
Line Bech, programchef
Cirkulær Økonomi:  
line.bech@gate21.dk
5365 7003
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Madspild og menuplanlægning i offentlige køkkener 
Der er store klima- og sundhedsmæssige potentialer i at mindske madspild og planlægge mere 
bæredygtige menuer. Og der er gode muligheder for at høste potentialerne i offentlige køkkener. 
Kommunerne i kkr hovedstaden har vedtaget et tværkommunalt fokus på at mindske madspild. Der 
kunne for eksempel arbejdes med: 

• Digitale løsninger til at mindske madspild samt understøtte bæredygtig menuplanlægning 
• Udbudskrav og kriterier samt markedsdialog i forbindelse med fødevareudbud 
• Kompetenceopbygning og adfærdsændringer i køkkenerne 
• Pilotsamarbejder, test og demonstration med innovative virksomheder 
• Intern organisering og forankring i kommunerne 
• Borger- eller virksomhedsrettede initiativer 

Cirkulær plasthåndtering i sundhedssektoren 
Plast har en central rolle i sundhedsvæsenet, fordi det er hygiejnisk, praktisk og hjælper med ste-
riliteten af vigtige produkter. Men både fremstilling og afbrænding af plast belaster klimaet med 
co2, og plastaffald skader miljøet. Det er nødvendigt at skabe en smartere og mere cirkulær brug af 
plastprodukter og sikre bedre genanvendelse af plastaffald fra sundhedssektoren. Vi vil identificere 
fælles behov, barrierer og muligheder for at implementere eksisterende løsninger for cirkulær plas-
thåndtering i sundhedssektoren i greater copenhagen. Der er dialog med bispebjerg, frederiksberg 
og bornholms sygehus, region hovedstaden, region sjælland og lejre kommune, som på ønsker at 
teste løsninger inden for indkøb, brug, reparation, deling og sortering af plastprodukter. 

Hvem inviteres med? 
Kkr vip- og andre kommuner med madspild som 
mål i klimaplaner, bæredygtighedsstrategier og 
lignende, virksomheder med konkrete løsninger 
og vidensinstitutioner, der forsker på området. 

Udvikles i perioden 
Forventes primært i q3 og q4 2022 

Forventet projektperiode 
2023 - 2025 

Kontakt
Line Bech, programchef Cirkulær Økonomi: 
line.bech@gate21.dk
5365 7003

Hvem inviteres med? 
Alle kommuner og regioner i greater copenhagen 

Udvikles i perioden 
Januar 2022 – september 2022 

Forventet projektperiode 
Primo 2023 - ultimo 2025 

Kontakt
Nicole Josephine Olsen, 
projektleder Cirkulær Økonomi: 
nicole.josephine.olsen@gate21.dk 
2164 5395
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Greater bio 2.0 
Cirkulær bioøkonomi i praksis. I flere kommuner findes der store mængder ubrugt biomasse som 
eksempelvis tang, græs og restprodukter fra landbrug. I nogle tilfælde lader man biomassen ligge, 
men i andre er det nødvendigt at indsamle biomassen og skaffe sig af med den. Det er omkost-
ningstungt for den enkelte kommune. Der er derfor potentialer i innovation om, hvordan vi anvender 
biomassen og muligheder for nye typer af offentlig-private samarbejder og udbudsformer i forhold 
til at indsamle og afsætte biomassen. Afklippet græs, tang og madaffald er biomasser, som vi i 
interreg-projektet greater bio har undersøgt sammen med danske og svenske kommuner, affalds-
selskaber og universiteter. Vi ønsker at bygge videre på det, vi har lært, og søger derfor partnere til at 
udvikle greater bio 2.0. 

Cirkulært landbrug og fødevaresystemer 
Vi vil udvikle et projekt med særligt fokus på at reducere landbrugets klimabelastning med udgang-
spunkt i kommunernes dk2020 klimaplaner. Her vil der være fokus på effektiv udnyttelse af bio-
masse, biogas, mindsket udledning af lattergas fra kvælstofgødning, udtagning af lavbundsjorde 
samt kommunernes rolle i at facilitere og understøtte disse indsatser. Grøn omstilling af landbruget 
kræver, at vi i højere grad recirkulerer næringsstoffer fra eksempelvis biomasse, spildevandsslam og 
organisk dagrenovation. Her er der potentiale for at udvikle nye typer af gødning. 
Der er udfordringer med mangel på næringsstoffer til landbruget i dag - særligt for økologisk land-
brug, som ikke må anvende kunstgødning. Med eu’s målsætning om, at 25 procent af landbrugsar-
ealet skal være økologisk i 2030, har vi brug for flere økologiske gødningsmuligheder. Projektet skal 
understøtte grøn omstilling af landbruget via test og demonstration og samarbejde mellem land-
mænd, kommuner og vidensinstitutioner. 

Hvem inviteres med? 
Kommuner, biomasseaktører og vidensinstitu-
tioner. 

Udvikles i perioden 
April 2022 - ikke fastlagt 

Forventet projektperiode 
Ikke fastlagt 

Kontakt 
Lea knudsen, 
projektleder Cirkulær Økonomi: 
lea.knudsen@gate21.dk
4026 3508 

Tommy Olsen, 
seniorprojektleder Energiomstilling: 
tommy.olsen@gate21.dk
2810 3695

Hvem inviteres med? 
Kommuner og vidensinstitutioner inviteres til at 
være med i udviklingen af projektet. 

Udvikles i perioden 
April 2022 - ikke fastlagt 

Forventet projektperiode 
Ikke fastlagt

Kontakt
Lea knudsen, 
projektleder Cirkulær Økonomi: 
lea.knudsen@gate21.dk
4026 3508
 
Tommy Olsen, 
seniorprojektleder Energiomstilling: 
tommy.olsen@gate21.dk
2810 3695
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Energifællesskaber
Her arbejdes med mindst fem cases med forskellige modeller af energifællesskaber med det formål 
at etablere fælles projekter, så mange borgere eller virksomheder kan gå sammen om løsninger.
 
Målet er både at etablere flere og kombinerede anlæg, afdække muligheder og barrierer samt at 
skabe borgerdeltagelse:

Det simple: termonet
Landsbyen, fælles om solceller, batterier, ladestandere etc.
Virksomhedsfællesskabet med fælles løsninger på tværs af  
flere virksomheder inden for solceller, lagring, køl- og varme etc.
Boligforeningen, sammen om solceller

Der er flere interesserede jyske kommuner,  
så projektet kan afprøve muligheder i et mere nationalt samarbejde.

 

Energiøer på land
Her arbejdes i en større kontekst med ptx og vedvarende energi på lolland eller ‘solcelle-øen’ 
storkøbenhavn. Målet er at skabe en model for hele området med opsætning af solceller på større 
tage, hvor borgere og virksomheder kan være ene- eller andelsejere. 
Projektet understøtter etableringen med vejledning, kommunikation, viden og kontakter til de forskel-
lige aktører i værdikæden, samt evt. Finansiering. Titlen ’energiøer på land’ bruges til at brande 
samarbejdet, så der kan skabes interesse og opbakning hos potentielle ejer og borgere. 

Hvem inviteres med?
Kommuner, forsyninger, borgerforeninger og 
virksomheder fra hele landet 

Udvikles i perioden 
Juni 2022 – ikke fastlagt

Forventet projektperiode 
Ikke fastlagt

Kontakt
Tommy olsen, 
seniorprojektleder Energiomstilling: 
tommy.olsen@gate21.dk
2810 3695

Hvem inviteres med?
Kommuner og forsyninger fra region hovedsta-
den og på lolland, samt virksomheder fra hele 
landet 

Udvikles i perioden 
Juni 2022 – ikke fastlagt

Forventet projektperiode 
Ikke fastlagt

Kontakt
Tim Larsen Tannhof, sekretariatsleder
Ren Energi Lolland, Energiomstilling: 
tim.nikolaj.tannhof@gate21.dk
5125 6196


