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Årsberetning

Formandskabet i Gate 21
Foto: Formandskabet i Gate 21, fra venstre: Martin Manthorpe, næstformand i Gate 21, direktør for strategi, forretningsudvikling og public affairs i NCC
& formand for We Build Denmark. Steen Christiansen, formand for Gate 21 & borgmester i Albertslund Kommune. Niels Axel Nielsen, næstformand i
Gate 21 & tidligere koncerndirektør på DTU

I hver eneste af Gate 21’s årsberetninger har vi kunnet
reflektere, at der er sat nye dystre klimarekorder, og at der igen
er udkommet tunge rapporter, der kalder på klimahandling nu.

CO2-reduktion i 2030. Og Gate 21 er partnerskabet, der kan
binde ambitionerne sammen og sikre handling bag.

Det har vi så indirekte også gjort her. Men vi gør det ikke for at
slå en modløs tone an. For vi mærker et skift i momentum og
ambitionsniveau for at handle på klimaopgaven både i og
udenfor vores partnerkreds. Og vi mærker meget konkret en
accelererende efterspørgsel på løsninger, metoder, tests,
samarbejder på tværs og en ægte ambition om at sikre
klimahandling.

Folkelig opbakning
Trods Coronakrise og de afgørende nære velfærdsudfordringer
kravlede klimaet helt til tops i efterårets kommunal- og
regionsrådsvalg. Klimaet er en folkelig sag, og vores borgere vil
se handling. Derfor havde partnerne i Gate 21 bedt os om, at vi
til valgkampen udpegede de ti bedste virkemidler, som
kommuner og regioner kan lægge i sine klimaplaner og sikre
handling bag.

Det er vores budskab her: Kommunerne, regionerne, de grønne
virksomheder og forskningen vil og kan løfte opgaven sammen
og gøre vores til, at vi når vores klimamål om 70 procent

Vi siede de mest oplagte virkemidler fra vores cirka 130 grønne
udviklingsprojekter og samarbejder ud på en liste.
Virkemidlerne handler om mere energi fra sol og vind, om
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grønne offentlige indkøb, om 100 procent grøn transport og om
brug af data ved energieffektivisering. Nogle af virkemidlerne
kan kommuner og regioner handle på hver for sig. Andre
kræver, at vi hjælper med at motivere til adfærdsændringer hos
borgerne. Og andre igen kræver partnerskaber på tværs af
kommune- og regionsgrænser.
Det sidste mærker vi en markant efterspørgsel på – også uden
for Østdanmark, der frem til i år har været Gate 21’s fokusområde. Vi vil her bruge lejligheden til at byde alle regioner og
kommuner indenfor i partnerskabet.
We Build Denmark & DOLL
I januar 2021 bød vi velkommen til de nye klyngeorganisationer.
I Gate 21 har vi spillet en aktiv rolle i at tegne det landskab. Og
vi er glade for og stolte af, at vi meget konkret har kunnet
hjælpe den nye klynge for byggeri og anlæg, We Build Denmark,
godt i gang, og at vi i dag deler adresse og systemer. Det var
derfor også oplagt at overdrage DOLL - et Gate 21 flagskib - til
klyngen, hvor vi i endnu højere grad sammen kan skabe værdi
for DOLL’s virksomhedspartnere. Vi glæder os meget til det
fremtidige samarbejde.

Årets resultat viser et overskud på 2,3 millioner kroner.
Omsætningen i 2021 er 54,5 millioner kroner og overstiger
dermed rekordåret 2019, hvor omsætningen for første gang i
foreningens historie rundede 54 millioner kroner. Vores
egenkapital er med udgangen af 2021 på 2,5 millioner kroner.
Ny direktør
Med markante resultater og ti år i stolen valgte Gate 21’s
direktør Poul Erik Lauridsen i oktober at drage videre til den
nyoprettede Klimaskovfond. Vores nye stærke frontfigur er
Sofus Rex, der har mere end ti års erfaring som chef,
ministersekretær og klimaforhandler i departementerne i
Klima, Miljø- og Fødevareministerierne og senest kommer fra
en stilling som kontorchef i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri, hvor han har arbejdet med grøn omstilling. Vores
nye direktør kan hjælpe os med at bygge stærkere broer til de
nationale klimamål. Samtidig er vi sikre på, at han kan samle
og inspirere både partnere og medarbejdere i Gate 21 til endnu
mere lokal klimahandling.
Vi glæder os til samarbejdet og til sammen med hele partnerkredsen at sætte ekstra turbo på den lokale klimahandling.

Stærkt resultat
Ved udgangen af 2021 tæller vi 94 partnere, medlemmer og
netværksmedlemmer herunder 43 partner- og medlemskommuner og har således opnået en stærk forankring i 91
procent af kommunerne i Region Hovedstaden og Region
Sjælland.
Også i 2021 har vi skullet navigere gennem Corona-nedlukninger. Men ligesom vores kompetente partnere har vi styr på
den digitale drift og de digitale formater, så vi har kunnet drive
alle projekter rundt om smitte-benspænd og komme i mål med
ambitionerne.
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Fokuseret indsats
og samarbejder på tværs
Udviklingen i Gate 21’s programaktiviteter
Gate 21 er Danmarks stærkeste partnerskab for klimahandling.
Partnerskabet samler kommuner, regioner, virksomheder og
forskningen i stærke projekter, hvor vi tester og udbreder
løsninger, der reducerer CO2-udledningen og sikrer energi- og
ressourcebesparelser.
Gate 21’s projekter tager afsæt i den offentlige efterspørgsel.
Vores fokus er energiomstilling, bæredygtig mobilitet, cirkulær
økonomi & ressourcer og smarte byer & bygninger.
Gate 21 udvikler og driver projekter og forankrer resultater. Vi
har på tværs af projekterne udviklet og forfinet en række
metoder – herunder matchmaking og markedsdialoger. Vi har
særlige kompetencer til at skabe offentlig-privat innovation,
grønne udbud og indkøb, og vi holder konferencer og events,
der bevæger. Vi har også udviklet en stribe beregningsværktøjer
og vejledninger til de fagpersoner, der arbejder med grøn
omstilling i landets kommuner og regioner. Og så er vi hele
tiden vejviser for alle, der ønsker inspiration, viden eller partnere
til deres næste grønne skridt.
Gate 21 har lokalkontor på Lolland og samarbejder i flere
projekter med den nye nationale klynge for byggeri og anlæg,
We Build Denmark, der blev etableret 1. januar 2021 og har sit
hovedkontor hos Gate 21 i Albertslund. Og vi samarbejder helt
naturligt med de øvrige klynger, hvor det giver mening.
Vi forstærker og udbygger hele tiden vores arbejde for den
grønne omstilling i Greater Copenhagen. Men som et førende
grønt partnerskab 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.
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Fokuseret indsats og samarbejder på tværs
Gate 21 driver flere markante energiomstillingsprojekter i
Greater Copenhagen. Sammen med regioner, kommuner,
forsyningsselskaber, virksomheder og forskningen udvikler og
demonstrerer vi de bedste løsninger til at accelerere omstillingen af energisystemerne og lagring af energi. Vi arbejder
med vedvarende energi i fjernvarmen, udfasning af olie- og
gasfyr, energibesparelser i private husstande, ladeinfrastruktur,
lagring af energi, energifleksibilitet og sektorkobling.
Fremfor alt er Gate 21 blevet den fælles platform, der samler de
centrale aktører på tværs af regioner, kommuner og forsyningsområder. Siden 2012 har Energi på Tværs gået forrest med
meget ambitiøse mål for energisektoren – og samlet kommuner, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner i tæt
strategisk samspil om fremtidens energisystem i Hovedstadsområdet. Det samarbejde og vores fælles erfaringer er der stor
efterspørgsel på fra resten af landet, hvor der arbejdes
målrettet med DK2020-klimaplaner, der skal vise visen til
netto-nul udledning i landets kommuner. Gate 21 er operatør
for DK2020-samarbejdet i Østdanmark og er dermed meget
konkret med i maskinrummet, hvor vi kan binde lokale
løsninger sammen med erfaringer og tiltag på tværs.
I samme ånd har vi i cirkulær økonomi og ressourcer skabt et
’Advisory Board for Cirkulære Kommuner og Regioner’. Her har
vi blandt andet udviklet ’handlingskort’, der skal skubbe til såvel
cirkulære planer som konkret handling i partnerkredsen.
Advisory Boardet er født ud af en række cirkulære indsatser –
blandt andet Partnerskab for Cirkulære Kommuner og Cirkulær
Sjælland, hvor 15 kommuner og regioner udvikler nye løsninger
i samarbejde med fire affaldsselskaber, vidensinstitutioner og
Gate 21.

Gate 21 oplever også en stor interesse i at øge genbrug og
genanvendelse i byggeriet og i forhold til jordhåndtering. I 2021
tester og demonstrerer 11 kommuner genbrug og genanvendelse i byggeri og anlæg i Gate 21-projekter. 25 kommuner
deltager i vidensnetværk om temaet. I 2021 afsluttede vi
Partnerskab for Cirkulære Kommuner i Region Hovedstaden.
Der har været pilotprojekter inden for byggeri, genbrug, indkøb,
tekstil og erhvervsaffald med udvikling af konkrete værktøjer og
konkrete indsatser. En række kommuner og affaldsselskaber
har deltaget i pilotprojekterne og endnu flere har deltaget i
Master Classes og vidensdeling.
Gate 21 var hurtig til at se potentialet for energibesparelser ved
at bruge data og digitale løsninger. I dag er partnerskabet i høj
grad den samlende platform, hvor kommuner og regioner
vidensdeler og skaber smarte løsninger sammen med virksomheder og forskningen. Det ses i dag tydeligt i Fællesskabet
for Dynamiske Data, der sikrer samarbejde om konkrete grønne
udviklingsaktiviteter om smarte bygninger, byens drift, byens
flow, vand og naturanvendelse.
Programområdet har fokus på effektmåling og sammenhæng
til DK2020-planerne. Men vi arbejder også på at mobilisere
større indsatser, der kan understøtte energieffektivisering i
énfamiliehuse, etageboliger og kommunale bygninger.

SAMFUNDSMÆSSIGE
UDFORDRINGER &
OFFENTLIG
EFTERSPØRGSEL

Med vores indsatser i bæredygtig mobilitet udvikler og
udbreder vi løsninger der, skal hjælpe danskerne til at undgå
transportspild, skifte til grønnere og sundere transportformer
og udnytte de eksisterende transportmidler, veje og skinner
bedre til gavn for byens rum, energi og ressourcer.
Det har vi eksempelvis vist i Fremtidens Intelligente Mobilitet,
hvor vi har arbejdet med praktiske use cases – herunder
multimodale stationer, intelligent trafikinformation, smart
parkering og wayfinding for cyklister.
Vi har også bevæget os ud på kanten af den teknologiske
udvikling i LINC – et af de største projekter med selvkørende
shuttles i Danmark. Her har vi kæmpet med tilladelser til at
teste de selvkørende shuttles i naturlige bymiljøer med daglige
passagerer, som har behov for transport. Vi kom i mål og kan
med erfaringerne hjælpe med at udvikle den kollektive trafik, så
den også i fremtiden er et attraktivt og grønt valg for borgerne.
Erfaringerne er blandt andet samlet i en større publikation, Nye
Intelligente Mobilitetsteknologier i Fremtidens By og delt på
netværkskonferencen Fremtidens Mobilitet Nu!, hvor alle
mobilitetsinitiativer og erfaringer blev udvekslet på tværs af
partnerkredsen. Vi nåede også at gennemføre en samkørselskampagne på den anden side af Corona-nedlukningerne i
november 2021 med 45 deltagende organisationer, som del af
KKR Hovedstadens Klima VIP-projekt om Grønne Pendlervaner.

PARTNERSKAB

METODER

MÅL

KOMMUNER & REGIONER

DEMONSTRATION

CO2-BESPARELSER

VIRKSOMHEDER

SKALERING

RESSOURCEBESPARELSER

VIDENSINSTITUTIONER

INNOVATION

GRØN OMSTILLING

MATCHMAKING
DIGITALISERING
LIVING LABS
FORANKRING
KOMPETENCEUDVIKLING
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Regnskabsberetning
Årets resultat viser et overskud på 2,3 millioner kroner.
Omsætningen i 2021 er 54,5 millioner kroner og overstiger
dermed rekordåret 2019, hvor omsætningen for første gang i
foreningens historie rundede 54 millioner kroner.

Virksomhederkontingent
5% (2.460.464)

Vidensinstitutionerkontingent
0% (200.000)

Driftstilskud
kulturstyrelsen
0% (277.329)

I 2021 har Gate 21 fortsat haft fokus på at genoprette egenkapitalen og skabe soliditet efter, der i 2019 konstateredes en
række fejl vedrørende indregning af projektomkostninger i
tidligere år på i alt 6,2 millioner kroner. Fejlene skyldes primært
fejlagtige periodiseringer og opgørelser af tilgodehavender på
en række projekter. Fejlene vedrører alene Gate 21’s forretningsøkonomi og påvirker ikke projekterne eller partnerne økonomisk. Rettelsen af disse fejl medførte, at foreningen i udgangen
af 2019 havde en negativ egenkapital på 4,5 millioner kroner.
Den økonomiske genopretningsplan, der skulle genoprette
egenkapitalen gennem besparelser og omlægning af stillinger,
havde oprindeligt et toårigt sigte. Gennem fremrykkede
driftsbesparelser, der især var mulige som følge af Coronahjemsendelser og omlægning af møder til digitale formater,
samt et øget fokus på at optimere projektøkonomien, lykkedes
det imidlertid at genoprette egenkapitalen hurtigere end
planlagt. Egenkapitalen er med udgangen af 2021 på 2,5
millioner kroner. Det langsigtede mål for egenkapitalen er på ti
procent af omsætningen.
Gate 21 har i 2021 virksomhedsoverdraget fem medarbejdere
samt flagskibet, DOLL til den nye klynge for byggeri og anlæg,
We Build Denmark. Gate 21 leverer økonomistyring, kommunikation samt administrativ support, herunder HR- og IT-support
til We Build Denmark.
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Andre intægter
2% (1.196.419)

Kommuner og
regioner kontingent
14% (7.524.112)

Projekter
79% (42.808.949)

Årlig omsætning
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Gate 21’s bestyrelse 2021

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
Byrådsmedle
Roskilde Kommune

Thorkild Ærø
Prodekan
Statens Bygge
forskningsinstitut
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GATE 21 - partnere og medlemmer

Ishøj Kommune
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KALUNDBORG
KOMMUNE

TÅRNBY KOMMUNE
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Udgiver
Udgivet
Fotos

Gate 21
Maj 2022
Gate 21

For yderligere oplysninger kontakt: Gate 21 · Liljens Kvarter 2 · DK-2620 Albertslund · gate21@gate21.dk · Telefon: 3111 4040

