
Høje bæredygtige ambitioner – og vilje til at 
samarbejde i Gladsaxe Kommune



Vigtigt samarbejde om Strategi for Grøn Omstilling



Erhvervssamarbejdet i Gladsaxe 



Kort om Erhvervsbyen 

▪ Et ambitiøst erhvervspartnerskab med 70 virksomheder, 

grundejere, investorer, kommunen og 

uddannelsesinstitutioner i Gladsaxe. 

▪ Vi arbejder sammen om at skabe vækst, innovation og 

livskvalitet for virksomheder og medarbejdere – med 

bæredygtighed som central fællesnævner. 

▪ Vi ønsker at styrke det gode naboskab og bidrage til at 

realisere vækstmulighederne med den kommende 

letbane. 



Lundberg Ejendomme

Logoer – Grøn markering – har betalt



Mål om at opgøre og halvere madspild i Gladsaxe frem mod 2030



Erhvervsbyens Bæredygtighedspagt 
Vores ambition
Vi vil gøre Gladsaxe Erhvervsby kendt som stedet, hvor vi tør gå forrest og skaber nytænkende 

bæredygtighedssamarbejder, som inspirerer andre.

Det gør vi i kraft af vores partnerskab i Erhvervsbyen, hvor vi ved at dele viden og erfaringer og  ved at igangsætte 

konkrete samarbejder bidrager til at skabe mere bæredygtige virksomheder og erhvervsområder i Gladsaxe. 

Sådan arbejder vi
• Vi tør gå nye veje i forpligtende samarbejder 

• Vi hjælper hinanden med at udvikle og realisere konkrete initiativer

• Vi deler vores viden og skaber værdifulde løsninger for mange

• Vi motiverer hinanden og vores kolleger til at gå forrest 

• Vi engagerer os og deler vores bæredygtige samarbejder og løsninger med omverdenen

Vi har særligt fokus på:
1. Deling af viden og erfaringer om bæredygtighedsarbejdet

2. Byggespild

3. Transportspild og medarbejderinitiativer

4. Affaldsspild/madspild

5. Energispild

6. Bæredygtig byudvikling



Forskningssamarbejder med DTU 

Bæredygtig emballering af 

engangsmåltider 

Madspild som ressource

Elektronik-affald som ressource

Analyse og udvikling af 

bygcirkulært.dk



Sådan kan I nedbringe jeres madspild 

• 60.000 tons spiseligt mad bliver årligt smidt ud i cateringbranchen! 

• Samarbejdet med to specialestuderende/professor fra DTU, Jespers 

Torvekøkken og FoodOp – udviklet madspildskort og initiativgudie.

• FoodOp har udviklet madvægte og menuplanlægning - bor i Alfa Laval 

Innovation House.

• Testet i 5 virksomheder: Alfa Laval, Krüger, Seniorcentret Kildegården 

(Gladsaxe Kommune), JJW Arkitekter og AGC Biologics. 

• Kildegården har reduceret madspildet med 40% 

- sparer 70.000 kr. om året

http://www.torvekoekken.dk/
https://foodoptimize.com/da/om-smart-menuplanlaegning/
https://www.alfalaval.dk/info/denmark/innovation-house/
https://www.alfalaval.dk/info/denmark/innovation-house/
https://www.kruger.dk/
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/seniorer/motion-og-sundhed/kildegaarden-de-midlertidige-pladser
http://www.jjw.dk/
http://www.agcbio.com/


Madspildsguide og initiativkort



Se film om madspild – de andre DTU projekter

Indslag i TV2 

Lorry:

https://cdnapisec.
kaltura.com/p/20
45321/embedPlay
kitJs/uiconf_id/44
173821?iframeem
bed=true&entry_i
d=1_unlemvv5

https://cdnapisec.kaltura.com/p/2045321/embedPlaykitJs/uiconf_id/44173821?iframeembed=true&entry_id=1_unlemvv5


Tilmeld jer Erhverv og Væksts nyhedsbrev her

Tilmeld jer Erhvervsbyens nyhedsbrev her og følg os på LinkedIn her

I er altid velkommen til at kontakte os: 

Karen Brosbøl Wulf, karwul@gladsaxe.dk, 29298858 og 

Ronny Saul, rs@torvekoekken.dk, 21708674

Følg og kontakt os meget gerne

mailto:https://clicksvia.ritzau.dk/signup/iFWBJbNlwxPE7hJ16WuZ2xJ5qOx9c8YzpbyJX4W-JKg.
mailto:http://www.erhvervsby.dk/nyhedsmail/
mailto:https://www.linkedin.com/company/gladsaxe-erhvervsby/?viewAsMember=true
mailto:karwul@gladsaxe.dk
mailto:rs@torvekoekken.dk

