
Nye samarbejdsformer er nødvendige

Ifølge Jacob Lundgaard, direktør i Gate 21,  kræver 
grønne vækstspring i hovedstadsområdet intet min-
dre end systemændringer.
 -De forskellige aktører er nødt til at gå sammen på 
tværs af de siloer, de normalt sidder i, på tværs af de 
interesser, de normalt dyrker. Man er nødt til i et vist 
omfang at se bort fra, at nogle er købere, og nogle er 
sælgere. I stedet skal man i fællesskab drøfte, hvor-
dan man får gennemført systemændringer. Sker det 
ikke, får vi aldrig gennemført den store samfunds-
forandring, som det jo er at gennemføre et fossilfrit 
Danmark, siger Jacob Lundgaard.
 Som direktør i Gate 21 er han optaget af, at kom-
muner, private virksomheder og universiteter arbejder 
godt sammen, men kommunerne har det ikke altid 
nemt, når det drejer sig om at samarbejde.

Skab platforme
-Kommunerne taler for lidt med hinanden om 
de fælles udfordringer, de står midt i. Fx inviterer 
kommunerne som regel virksomhederne til alene at 
udføre et stykke arbejde. I stedet burde man invitere 
den bank af viden, som private virksomheder re-
præsenterer, mere indenfor, så man kunne diskutere 
hvilke opgaver, man i grunden skal gi´ til de private, 
siger Jacob Lundgaard.
 Han ser samme dilemma, når det drejer sig om 
forskere og samarbejdet med kommunerne.
 -Det drejer sig simpelthen om at skabe nogle 
platforme, hvor personer, kompetencer, viden og in-
teresser fra forskellige dele af samfundet bliver bragt 
sammen for at diskutere, hvordan vi som samfund 
løser de store udfordringer, vi står med. Ideelt set skal 

vi gå fra at tænke på at bygge et fantastisk hus eller en 
kæmpe vindmølle til at tænke i de store løsninger, der 
har betydning for samfundet. Og lige her mangler 
vi at ta´ nogle skridt, så vi kan tænke i den helt store 
skala, konkluderer Jacob Lundgaard.
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Konferencen med titlen ”Hovedstadsområdets grønne vækstspring” 
fandt sted hos NCC mandag 23. januar 2012 og var arrangeret af 
Co-Create Construction med følgende partnere:
Metroselskabet, NCC, Københavns Energi, Region Hovedstaden, Køben-
havns kommune, Gate 21, Henning Larsen Architects, House of Futures.

Se mere på www.cocreateconstruction.dk og www.ncc.dk
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