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OPI er relevant når: 

• Vi mangler hyldevarer 
• Løsningen er uklar
• Umodent marked 
• Test og afprøvninger er 

vigtige for at komme 
videre  

• Gensidigt behov for 
hinanden i udviklingen 
af en ny løsning 



CASE 1: NSR og morgendagens 
affaldsafhentning





CASE 2: Fra vindmølle
til støjskærm



CASE 3: Ikke-vejgående 
maskiner

• Fælles udbud af ikke-
vejgående maskiner i 
København, Oslo og 
Stockholm

• Udbud med forhandling og 
brug af totalomkostninger

• Fokus på at reducere CO2, støj 
og luftforurening

• Udviklingsspor – flere fælles 
udbud og fælles politisk 
deklaration om at påvirke og 
flytte markedet i en bæredygtig 
retning



CASE 4: DOLL living lab



Case 5: Skala i cirkulære 
tekstilindkøb

• Partnere: Region Hovedstaden og 
Københavns Kommune

• Fokus: Fælles markedsdialog og 
roadmap til hvordan indkøb af 
arbejdsbeklædning og tekstiler bliver 
cirkulært 

• Case i Partnerskab for Cirkulære 
Kommuner drevet af Gate 21, RUC og 
Concito



Innovation er løsningen og benspænderen

Det er vores nuværende udbudsadfærd som kan spænde ben for os 

Traditionelt udbud Når vi er innovative

Kendt efterspørgsel Ukendte faktorer om efterspørgselsbehovet

Kontrol over processen Vi slipper kontrollen og dele af resultatet 
overlades til andre 

Kendt køber/sælger relation Nye roller til samarbejde

Fokus på pris Identifikation af ‘kvalitet’ til vægtning 

Lav risiko Risikoen øges 

Lineær proces ud fra rutiner Agil proces og ingen vandtætte skodder 



Next steps – innovative indkøb 

- Gør det og tør det! 
- Gør det i partnerskaber og på tværs af 

kommuner/n.

- Gør det strategisk og fokuseret

- Gør det ikke forfra

- Gør det med 2050 brillerne på



VISION 
Greater Copenhagen skal
være den førende region i 
verden for grøn omstilling.  

MISSION 
Gate 21 samler
kommuner, regioner, 
virksomheder og 
vidensinstitutioner om at 
udvikle, demonstrere og 
udbrede resource- og 
energieffektive løsninger

EMISSION 
Gate 21’s 50+ projekter deler
et fælles mål: lavere CO2 og 
resource belastning – og 
offentlig privat samarbejde
er nøglen. 

BLIV EN DEL AF LØSNINGEN
Vil du høre mere om Gate 21? Kontakt line.bech@gate21.dk


