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Der er altid nogen, der er først med det nye. Og det 
behøver jo ikke altid være de største, der er de før-
ste. For mens Usa’s præsident Obama med sin nylige 
lancering af ’The Clean Power Plan’ nu sammen med 
resten af den globale verden er ved at være klimaklar 
til at fokusere på de helt store og lange topmødelinjer 
på COP21 i Paris til december, så har sønderborg- 
området, der arbejder på at blive CO2-neutralt i 2029, 
allerede vist en bæredygtig vej til at fjerne byernes 
CO2-udledning globalt. 

Tilbage i 2007 tog sønderborg Byråd en visionær 
beslutning om, at området skulle være et CO2-neu-
tralt vækstområde 20 år før resten af Danmark. man 
kaldte visionen ProjectZero. Og her otte år senere har 
ideen om vækst og nye grønne arbejdspladser vist 
sig så bæredygtig, at området allerede har overgået 
egne forventninger og mere end indfriet det opstille-
de 2015-delmål på en reduktion på 25 pct. sønder-
borg-området udledte nemlig sidste år hele 30 pct. 
mindre CO2 end i 2007, og der er samtidig skabt 800 
nye grønne arbejdspladser. 

Den grønne vækstvej mod nullet fortsætter. næste 
delmål er således at have halveret CO2-udledningen 
i forhold til udgangspunktet, når vi når 2020. Og da 
grænseløs stikker hovedet ind i direktørkontoret i 
ProjectZero-sekretariatet for at spørge til forventnin-
gerne, lyder det stålfast og med sønderjysk selvsikker-
hed: ”it’s doable”. 

’Den store Omstilling’
Peter Rathje hedder manden i poleposition for det, 
der i den del af Danmark går under det ambitiøse 
prædikat ’Den store Omstilling’. 

”Over hele kloden søger lande, byer og virksomheder 
efter bæredygtige løsninger, der både fungerer og 
hænger sammen økonomisk, miljømæssigt og socialt. 
Det, vi har gjort i sønderborg, er, at vi i samarbejde på 
tværs af aktører har lagt en ned i detaljen gennemar-
bejdet plan – og fulgt den. Ja, den er ambitiøs. Og ja, 
den kræver, at alle – virksomheder, kommunen, bor-
gere og forsyningsselskaberne – arbejder hen imod 
et fælles mål. 

Det er ikke alle steDer, De holDer i frigear og venter på, at verDens leDere 
gør klar til at sætte sig i topmøDesæDet og Diskutere nye, globalt binDenDe 
klimamål. mange byer og virksomheDer har i øjeblikket Den grønne speeDer 
i bunD og blikket stift rettet moD energieffektivitet, bæreDygtige løsninger 
og et fossilfrit samfunD. og selvom Det måske lyDer som et steD et stykke uDe 
i fremtiDen, så er sønDerborg-områDets projectZero og Den amerikanske 
luksuselbilsproDucent tesla to tyDelige beviser på, at fremtiDen allereDe 
ruller DeruDaD og er nutiD hos klimapionerernes grønne frontløbere.

I fulD 
fart mOD 
nullet

Af mIKKel BOrDInG ADfORMATION

”Cities act, while nations talk!”
New Yorks tidligere borgmester 
Michael R. Bloomberg
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CO2-udledning. Og en af de allernemmeste 
måder at reducere CO2 på er altså bare at fylde 
vindmøllestrøm direkte ned i elbilen og køre af 
sted. i dag har den nye del af den danske bil-
park en gennemsnitsudledning af CO2 på 126 
gram pr. kilometer, mens en elbil, der kører på 
vindmøllestrøm, har nul,” siger Espen Pedersen 
og fortæller, at Teslas ladestationer – de såkald-
te superchargere – udelukkende kører på vind-
møllestrøm fra en stor vindmølle ved Lønstrup.

”Vi kan se, at der i år er blevet opladt, hvad 
der svarer til 5.000.000 km på vores danske su-
perchargernetværk. Det er en CO2-besparelse 
på 600 ton, så det er altså noget, der rykker. 
men 4.000 elbiler i Danmark gør jo ikke den 
store forskel. i norge er de oppe på at have 
60.000 elbiler. De snakker om, at de skal op på 
200.000, før det begynder at blive interessant. 
Og selvom der i Danmark sidste år blev sat 
rekord i antallet af solgte elbiler, så udgør de 
stadig langt under en pct. af det samlede salg. 
Det afgørende er stadig prisen. alle lande vil 
rigtig gerne have elbiler, men så længe vi har at 
gøre med en dyr teknologi, bliver vi nødt til at 
understøtte udviklingen, især i de lande, hvor 
du ikke har bilbeskatning.”

samme historie som med mobiltelefonen
For at skubbe priserne den samme vej som 
CO2-udledningen – nemlig nedad – er Tesla i 
gang med at bygge verdens største batterifa-
brik i nevada, der skal producere et helt nyt 
batterisystem, Tesla PowerWall, der kan lagre 
energi i hjemmet, i selskaber og i elektrisk ud-
styr. Og ifølge Esben Pedersen er det ikke kun 
godt nyt, hvis du er den heldige ejer af en elbil. 
Det er også godt nyt for bl.a. solcelleejere, fordi 
de i fremtiden får mulighed for at gemme den 
overskydende strøm, deres solceller produce-
rer, og derfor også har adgang til deres solcel-
lestrøm, når solen ikke skinner.  

”Ligesom med mobiltelefonen de sidste 20 år, 
så går det lige nu rigtig stærkt hos os med ud-
viklingen inden for elbiler og batterier. Teknolo-
gien bliver hele tiden mindre, bedre og billige-
re. Og vores PowerWall vil kunne ændre hele 
måden, vi tænker energipolitik på. For når den 

enkelte husstand i fremtiden måske helt kan 
klippe navlestrengen til energimonopolerne, 
bliver der jo også mindre brug for en centra-
listisk tankegang, hvis du om aftenen blot kan 
bruge den strøm, solen har skaffet dig ved at 
skinne på dit hus hele dagen, f.eks. til at oplade 
din elbil. Og det er jo et fint supplement og be-
stemt et grønt skridt i den rigtige retning for os 
i den vestlige verden. men i endnu højere grad 
udgør teknologien et kæmpe potentiale i tred-
jeverdenslande og på småøer, fordi PowerWall 
gør solceller langt mere brugbare. Ja, faktisk 
kan det betyde, at mange udviklingslande må-
ske helt kan springe en ’gridkonstruktion’ med 
store centrale kraftværker over og udelukken-
de sikre sig strøm via sol og vindkraft,” forklarer 
Espen Pedersen, der sammenligner udviklingen 
med, at man mange steder har sprunget alt, 
hvad der hedder fastnet, over og hoppet direk-
te til mobiltelefoner og mobile netværk. 

Tilbage i sønderjylland er det præcis den slags 
pionerånd og teknologiske initiativer, som Tesla 
står for, der begejstrer og blæser masser af ly-
segrøn inspirationsluft ind over sønderborgs 
ProjectZero. Og Peter Rathje har da heller ikke 
svært ved at forestille sig, hvad den slags grøn 
og bæredygtig innovation kunne komme til at 
betyde for verdens samlede CO2-regnskab.  

”Det er netop sådanne visioner om, hvordan 
teknologi og naturvidenskab kan bruges til 
at skabe et bedre liv, der skal bringe os mod 
nul. Vi er stolte af, at en stor del af vores virk-
somheder i sønderborg-området også er i fuld 
gang med at udvikle nogle af de nye teknolo-
giske løsninger til at spare på energien, som 
hele verden sukker efter. Og vi er stolte af at 
åbne dørene for omverdenen og vise, hvordan 
vi som borgere, institutioner, virksomheder og 
forsyningsselskaber i fællesskab omstiller os til 
en bæredygtig CO2-neutral fremtid og samtidig 
skaber vækst og nye jobs,” siger Peter Rathje. 

i 2010 vandt ProjectZero EU’s sustainable Ener-
gy award for sustainable Energy Communities. 
Og når Peter Rathje ikke sidder på kontoret i 
sønderborg, rejser han verden rundt og delta-
ger i en lang række by-netværk og samarbejder 

både nationalt og internationalt. Han underken-
der ikke, at det er de store politiske beslutnin-
ger i f.eks. det nært forestående COP21, der 
danner rammen, men samtidig understreger 
han byernes og byområdernes afgørende rolle 
som grønne frontkæmpere i klimakampen. 

”sønderborg-området viser viljen til at igang-
sætte og virkeliggøre nye forretningsdrevne 
koncepter, udvikle nye løsninger og indlede 
nye partnerskaber i et samarbejde baseret på, 
at nye klimakloge løsninger giver en økonomisk 
gevinst for den enkelte borger og virksomhed. 
Vi har f.eks. noget, vi kalder en ’Charlieord-
ning’, hvor energivejleder Charlie Lemtorp ind-
til videre har haft over 1.200 familier gennem et 
program, der skal lære vores borgere at bruge 
energien anderledes – ja, bedre! Og det er alt 
fra sparepærer og det ekstra køleskab i skuret, 
der står og pumper energi for at holde to øl kol-
de, til mere isolering og udskiftning af de gamle 
vinduer og flere solceller på taget. Og ja, alt det 
er jo med til at skabe vækst i området. Og nej, 
sønderborg er hverken Usa, Kina eller en C40-
by, men projektet er alligevel noget, der skaber 
stor opmærksomhed så langt væk som Haiyan 
på Kinas østkyst, hvor de også har stort fokus 
på en bæredygtig og grøn omstilling. Og med 
reference til et verdensberømt tweet fra new 
Yorks tidligere borgmester michael R. Bloom-
berg, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, hvorfor 
ProjectZero er så godt på vej til at lykkes. For 
som han siger ’Cities act, while nations talk!’ Og 
ja, jeg er enig. Det kan lade sig gøre,” fastslår 
Peter Rathje.

Information:
projectzero.dk
teslamotors.com/gigafactory

Tesla motors er en amerikansk produktions-
virksomhed, der er opkaldt efter nikola Tesla. 
Virksomheden er kendt for at producere 
elbiler i luksusklassen. De begyndte produkti-
onen i 2003 og lancerede i 2008 Tesla Road-
ster, der som den først rigtige sportselbil på 
markedet skabte international opmærksom-
hed. i dag producerer Tesla ca. 80.000 biler 
om året med en typisk rækkevidde på 500 
km. i første kvartal af 2014 var Tesla den mest 
solgte bil i norge. 

ProjectZero er visionen om at skabe økonomisk 
vækst og nye jobs i sønderborg-området base-
ret på omstillingen til et CO2-neutralt samfund, 
så sønderborg kan blive et CO2-neutralt vækst-
område i 2029 – 20 år før resten af Danmark. 
ProjectZero vandt i 2010 EU’s sustainable 
Energy award for sustainable Energy Commu-
nities og inspirerer til bæredygtig byudvikling i 
bl.a. Kina, Tyskland og Polen. Flere af byerne er 
godt i gang med lignende initiativer, assisteret 
af rådgivning og løsninger fra sønderborg- 
områdets virksomheder. 

Om teslaOm PrOJeCtZerO

Peter Rathje Linak i Guderup set fra oven Teslas fabrik i Fremont

Sønderborg energikort

Teslas kommende Gigafatory i Nevada

Teslas PowerWall

men vi gør noget. Og vi får alt til at pege i én og 
samme retning. Vejen mod nullet. For ellers når 
vi ikke vores fælles mål,” siger Peter Rathje og 
pointerer, at ProjectZero-visionen som fyrtårn 
gennemsyrer alt i lokalsamfundet og strækker 
sig fra hverdagens kognitive arbejde med små 
klimaambassadører i den lokale børnehave til 
strategiske beslutninger omkring mere og bed-
re energieffektivisering på områdets globale 
virksomheder.    

”ProjectZero og sønderborg-områdets store 
omstilling er historien om, at vi skaber løsninger 
gennem handlekraft og samarbejde i netværk 
på tværs af sektorer. Og det er historien om, 
hvordan vi sammen udvikler et grønt Dna, så 
også vores børn og unge bliver smittet af vores 
begejstring og allerede fra børnehaven lærer at 
begå sig i en bæredygtig og innovativ verden,” 
siger Peter Rathje. 

Hans allerbedste forklaring på ProjectZeros 
succes lyder, at projektet er så altfavnende og 
omsiggribende, at det for både Danmark og 
resten af verden skal ses som et demonstra-
tionsprojekt, der viser, hvordan du får et helt 
område til på én og samme tid at reducere 
CO2 og skabe nye vækstmuligheder. Og skole-
eksemplet på, at intet er for småt for selv den 
største virksomhed, hvis bare pilen peger den 
rigtige vej mod nullet, giver Peter Rathje ved at 
gengive en lille anekdote om, hvordan LinaK’s 
administrerende direktør og ejer, Bent Jensen, 
pludselig bliver opmærksom på en ellers over-
set detalje i produktionen af højdejusterbare 
skrive- og arbejdsborde.

”For straks at kunne køre et hæve-sænke-bord 
op eller ned, når du trykker på en knap, så skal 
skrivebordet være i standbytilstand hele tiden. 
Det kræver strøm. men hvor meget? Det blev 
undersøgt, og det viste sig muligt at reducere 
forbruget af standbystrøm i den kontrolboks, 
der styrer bevægelserne, til næsten ingenting. 
samtidig har LinaK reduceret sit energiforbrug 
med mere end 30 pct. – godt på vej mod nullet. 
Og overalt i området ser vi en kæmpe opblom-
string af grøn fjernvarme, solceller, vindenergi 
og andre energieffektive løsninger. Både i er-
hvervslivet og i private husstande. Og jeg er 
sikker på, at det er politikerens, virksomheds-
ledernes og forbrugernes fælles bevidsthed om 
effekten af den grønne omstilling, der har skabt 
dette øgede fokus på reduktion af CO2 i hele 
vores område. Det handler om at have en visi-
on, opstille ambitiøse mål for den og så hurtigt 
og effektivt arbejde sig derhen – i samarbejde. 
Og ja, sønderborg-områdets borgere og virk-
somheder har jo vist, at det kan lade sig gøre 
og er rigtig godt på vej mod nullet,” fastslår 
Peter Rathje. 

Bæredygtig transport som mission
Californien er langt fra als. altså rent geogra-
fisk. Men dykker vi bare en smule ned i fortæl-
lingen om den virksomhed, der er gået forrest 
i udviklingen og udbredelsen af bæredygtig 
transport og haft heldet og dygtigheden til at 
lave en elbil med succes, så finder vi også her 
et grønt eventyr, der har bund i en mission og 
en konstant og kompromisløs stræben efter et 
visionært mål. For når det gælder fuld fart mod 
nullet inden for produktion af elbiler, ligger 
amerikanske Tesla helt ude i overhalingsbanen.   

”Vi er et misssionsdrevet firma. Vores mål er 
at accelerere verdens overgang til bæredygtig 
transport. Og når det nu er vores målsætning, 
så gør det os en del anderledes end mange an-
dre bilfirmaer. Ja, virksomheder helt generelt.” 

Ordene kommer fra Teslas skandinaviske kom-
munikationschef, Esben Pedersen. Han var 
nummer to, der blev ansat i Europa, og har væ-
ret med siden Tesla rullede deres første Road-
stere ud på det europæiske vejnet for mere end 
syv år siden. Og derfor kender han også hele 
historien om, hvordan Tesla har taget frontkam-
pen og ageret isbryder for hele elbilteknologi-
en. 

”Tesla har vist, at teknologien faktisk fungerer, 
og at det er muligt at producere en rigtig bil på 
100 pct. el. Og selvom teknologien i dag sta-
dig er forholdsvis dyr, så er jeg sikker på, at du 
om fem år kan finde vores teknologi omkring 
rækkevidde og ladetider inde i en meget billig 
elbil. For eftersom vores vigtigste mission er at 
udbrede elektriske biler, har vi åbnet vores pa-
tenter op, så alle kan bruge dem. Vi er også i 
gang med at rydde alle de her myter om elbiler 
af vejen en efter en. De har ingen rækkevidde, 
om vinteren virker de ikke, og hvad der ellers er 
blevet sagt. Det er en del af det at gå først. Og 
det passer fint med vores mission. Vi vil gerne 
vise, at elbiler rent faktisk er et alternativ,” siger 
Esben Pedersen, der regner med, at der nok 
heller ikke går mere end seks til syv år, inden vi 
ser flere mindre og billigere elbiler på marke-
det, der også prismæssigt vil kunne konkurrere 
med biler med forbrændingsmotorer. Og måske 
ikke overraskende er kommunikationschefens 
bud på fremtidens bilpark, da også en fyldt 
med strøm. 

”Problemet i dag med at lave en almindelig 
mellemklassebil er, at elbilteknologien stadig 
er ret dyr. selvom du laver en lille bil med kort 
rækkevidde, så bliver den stadig dyr. Derfor har 
vi i Tesla satset på luksusbiler, som folk gerne 
ville betale penge for, og på den måde fundet 
en lækker indpakning for at sælge en dyr tekno-
logi. Verden løber jo tør for olie på et tidspunkt, 
så det er uundgåeligt, at biler, når den tid kom-
mer, skal drives af noget andet. Og intet peger 
på, at brintteknologien står for et gennembrud. 
Derimod er der meget, der tyder på, at elbiler 
bliver bedre og bedre og billigere og billigere. 
så på den relativt korte bane vil jeg mene, at el-
biler er det bedste bud på bæredygtig transport.

  
Og kigger du ud på Europa og verden, så er der 
i øjeblikket rigtig mange steder, hvor der bliver 
arbejdet målrettet i den retning,” siger Esben 
Pedersen og uddyber, at de enkelte lande har 
forskellige værktøjer til fra statslig side at frem-
me salget af elbiler. 

nødt til at understøtte udviklingen
mens man i Finland vil sætte skatten på elbiler 
ned til 2,7 pct. over de næste tre år, overvejer 
den svenske regering at fordoble det kontante 
tilskud til dem, der køber elbiler fra 40.000 til 
80.000 svenske kroner. altså penge op af lom-
men for den svenske stat. Og også i Tyskland 
har de elspeederen i bund med meldingen 
fra forbundskansler angela merkel om, at der 
inden 2020 skal være en million elbiler i Tysk-
land – og at hun godt ved, at det koster hende 
penge. i Danmark og norge forholder det sig 
noget anderledes, fordi vi ifølge Espen Peder-
sen ”her er så ’heldige’, at vi bare kan undlade 
at lægge afgift på, så skal elbiler nok helt af sig 
selv blive en succes.”      

”Det danske energisystem – undtaget transpor-
ten – skal være fossilfrit, når vi skriver 2035. Og 
15 år senere skulle vi gerne opleve, at alt ener-
giforbrug i hele Danmark er fossilfrit. Og det er 
mål, der er umulige at nå uden transportsekto-
ren, der står for ca. en tredjedel af den danske 


