
                                  
 
 

 

   

ProjectZero som fyrtårn for Sønderborg kommune 
 

Roadmap2025-processen skal udvikle løsninger, styrke samarbejdet og skabe grundlag for Bright 

Green Business vækst frem mod 2025  

Dette notat er udarbejdet som en orientering til Sønderborg byråd i forbindelse med byrådets 

godkendelse af igangsætning af Roadmap2025-processen i foråret 2018. Kommunens egne 

indsatser er beskrevet i separat notat, det samme gælder de specifikke ProjectZero-indsatser i 

2017. 

 

Klimaet som en global udfordring – og platform for forretningsskabelse 
Futura Syd tænketanken så allerede i efteråret 2006 potentialet i at gøre Sønderborg til en ambitiøs first-

mover på energi/klima-området. Byrådet bekræftede i maj 2007 sin opbakning til at gøre ProjectZero til et 

fyrtårnsprojekt for hele den ny-sammenlagte storkommune. Syd Energi, Bitten & Mads Clausens Fond og 

senere DONG Energy og Nordea-Fonden bekræftede deres opbakning samt funding, som gjorde det muligt 

at etablere ProjectZero som et offentligt privat partnerskab og med ProjectZero-sekretariatet omsætte 

visionen til handling. Sønderborgs omstilling bygger på først energieffektivisering, herefter omlægning til 

vedvarende energi (Trias-Energetica princippet) fra området egne energikilder. 

Efterfølgende har mange danske og udenlandske byer fulgt trop, sat deadline (årstal) på deres omstilling og 

skabt ambitiøse energi- og klimahandleplaner. Men det var Sønderborg, som i sommeren 2007 viste byerne 

vejen til nullet og senere (2009) dokumenterede den i masterplan og roadmaps.  

Folketingets energiaftale fra 2012 blev skabt i helt samme ånd: et fossilfrit Danmark i 2050, baseret på 

udfasning af fossile brændsler i opvarmning, strøm og proces i 2035 og herefter gradvis omlægning til 100% 

grøn transport i perioden 2035 – 2050. 

Omstillingen i Danmark har i mange år inspireret udlandet og overalt i verden er der i dag opbakning til at 

prioritere energieffektivisering før omlægning til vedvarende energi. Med COP21 i Paris har både FN og 

verdens ledere vist vejen til undgå de værste klima-katastrofer (1,5 grad scenariet).  

EU og Kina m.v. forfølger de fastlagte mål, og verdens største byer er blevet de nye ”drivers”. Italesat af 

bl.a. Michael Bloomberg, tidligere borgmester i NYC, Bill Clinton og medfinansieret af Realdania. Bill Clinton 

besøgte i efteråret 2012 Sønderborg, hvor han talte om Sønderborgs klimaindsats og bød Sønderborg 

velkommen som nummer 16 på Clintons liste over verdens ambitiøse klimaprojekter. 

Sønderborg har tilsluttet sig EU Covenant of Mayors (Borgmesterpagten) og UN Compact of Mayors. 

Sønderborg er en aktiv deltager i C40 Climate Positive programmet og samarbejder med Carbon Disclosure 

Project og WWF Verdensnaturfondens klimaindsatser i bl.a. Kina. 

ARUP, London bekræftede i foråret 2007, at ambitiøse byer og virksomheder vil kunne omsætte deres first-

mover erfaringer/kompetencer til vækst og grønne jobs – dermed var også ambitionen om at skabe Bright 

Green business bekræftet.   



                                  
 
 

 

   

Status på Roadmap2020 og udfordringerne frem mod 2020  
I 2008/9 udvikledes Roadmap2015 fokuseret på at realisere 25% CO2-reduktion i 2015. I 2013 udvikledes 

Roadmap2020 fokuseret på at realisere 50% CO2-reduktion i 2020.  

På baggrund af den foretagne monitorering for 2016 (offentliggjort i sommeren 2017), som viser en 

akkumuleret CO2-reduktion på 35% og en energibesparelse på 17,5% samt den foretagne Roadmap2020-

trykprøvning i efteråret 2017, forventes delmålsætningen i 2020 at kunne realiseres.  

Forventningerne frem til og med 2020 bygger bl.a. på 

- Fortsatte energireduktioner i ejerboliger, boligforeninger og udlejningsboliger 

- Skrotning af oliefyr i landområder – konvertering til varmepumpeløsninger 

- Fortsatte energibesparelser i butikker, virksomheder og landbrug 

- Etablering af en eller flere store solcelleparker i Sønderborg-området i 2019/2020 

- Igangsætning af det planlagte biogas-anlæg i Vollerup 

- Fortsat omstilling og udbygning af fjernvarmen baseret på bl.a. spildvarme 

Der henvises til den udarbejdede ProjectZero – ledelsens årsberetning 2017, som beskriver de i 2017 

gennemførte Sønderborg-område indsatser.  

OPP-partnerskabet bag ProjectZero-projektet besluttede i 2007 at forankre visionens udvikling/eksekvering 

i ProjectZero-sekretariatet. Efterfølgende har partnerskabet bl.a. igennem Project Zero-Fondens 

beslutninger uddelegeret specifikke udviklings- og eksekveringsopgaver til partnerne internt. Den aktuelle 

fordeling fremgår af nedenstående oversigt. 

                



                                  
 
 

 

   

ProjectZero-projektet er af Sønderborg LokalTV har på baggrund af funding fra bl.a. Bitten & Mads Clausens 

Fond samt Sønderborg kommune igangsat en særlig produktion af 15 afsnit af ”Den store omstilling” – 

fortællingen om Sønderborgs ProjectZero omstilling. To afsnit er produceret, yderligere tre afsnit forventes 

før sommerferien og 10 afsnit forventes produceret i efteråret 2018.  

Serien bidrager til at øge kendskab og forståelse for Sønderborgs omstilling og perspektivet for vækst og 

forretningsskabelsen. Allerede sendte afsnit (og video med de gode ZERO-eksempler) kan ses på 

www.SLTV.dk eller ved at klikke på link til serien på forsiden af www.ProjectZero.dk.  

 

Bright Green Business opstår når handleplanerne realiseres 
Ledelsens årsberetning 2013 viser at både store og små virksomheder og butikker deltager aktivt i 

omstillingen og rapporterer reduktioner i egne CO2-udledninger på op til ca. 50%. 

Flere af disse virksomheder har også energi/klima integreret i deres forretningskoncept, hvilket tilføres 

deres indsatser ekstra incitamenter og positive krydspres fra kunder og interessenter. De mange besøgende 

fra bl.a. Kina udnyttes aktivt af bl.a. Danfoss, Esbensen og EUC Syd til at skabe nye forretningsrelationer og 

øget omsætning. 

ProjectZero´s Roadmap2020 har med bistand fra bl.a. Niras vurderet de jobmæssige effekter af 

roadmappens gennemførelse. Niras beregninger viser at den årlige jobskabelse i Danmark svarer til ca. 800 

årsværk, heraf størstedelen i Sønderborg-området. Vurderinger foretaget i 2012 viser en tilsvarende 

effektskabelse på beskæftigelsen som også understøttes af 3F´s rapporter og beskæftigelsesvurderinger 

udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der henvises til disse rapporter samt hjemmesiden 

www.groennejob.dk.  

Koblingen mellem Sønderborgs omstilling, demonstration og Bright Green Business fremgår af 

nedenstående model fra 2014, som også indikerer roller i udviklingen af Bright Green Business.  

 

                    

 

http://www.sltv.dk/
http://www.projectzero.dk/
http://www.groennejob.dk/


                                  
 
 

 

   

Bright Green Business vækst-ambitionen understøttes pt. bl.a. gennem følgende indsatser:  

• Udvikling af vækstbaserede roadmap og omstillingsplatforme i samarbejde med lokale stakeholders 

og internationale eksperter 

• Udvikling af energi-kompetencer i SMV-virksomheder i samarbejde med bl.a. Clean & Vækstrådet 

• Udvikling af demonstratorium i samarbejde med lokale virksomheder og stakeholders 

• Branding af områdets resultater og best practice cases 

• Tiltrækning af internationale gæster 

 

Vækstrådet har i perioden 2015 – 2017 arbejdet med at udvikle Bright Green Business. Aktiviteten er som 

følge af Vækstrådets opstammede (tre) indsatsområder ikke længere placeret i Vækstrådet.  

En arbejdsgruppe bestående af bl.a. ProjectZero´s formandskab/direktion undersøger pt. muligheden for at 

udvikle en særlig Bright Green Business roadmap i samarbejde med bl.a. Danfoss, SDU, Sønderborg 

kommune samt interesserede virksomheder.  

 

Et fælles billede af fremtidens energisystem udgør grundlaget for Roadmap2025-processen 
Der tegner sig et stadig mere klart billede af fremtidens energisystem. Fremtidens energisystem er 

beskrevet af bl.a. Aalborg Universitet og vil indgå som systemisk ramme for udviklingen af ProjectZero´s 

Roadmap2025 samt ved modelleringen af de udviklede løsningsforslag for borgere, virksomheder m.v. 

Den strategiske energiplanlægning for Sønderjylland har i 2017-2018 bl.a. undersøgt potentialer og 

muligheder i at udnytte spildvarmen fra potentielle datacentre i Aabenraa, teglværker, 

produktionsvirksomheder etc. Det anbefales at energisamarbejdet styrkes og udbygges på tværs af 

kommune- og landegrænser. 

Den systemiske ramme (jf. AAU) omfatter følgende fire hovedindsatsområder for Sønderborg:  

• Fortsatte energireduktioner i alle sektorer med henblik på at anvende energien mere effektivt, således 

at der spares unødvendige investeringer i VE-produktion  

➢ Sønderborg-områdets borgere, boligforeninger, virksomheder, kommunen, skoler m.v.  er på 

dette område godt på vej.  

➢ Målet er at reducere energiforbruget med ca. 40% i forhold til baseline 2007, heraf er 17,5%-

point allerede realiseret. 

 

• Indfasning af 100% vedvarende energi fra vind og sol med henblik på energiforsyning af grøn strøm til 

både sædvanligt elforbrug samt til nye store varmepumper til fjernvarme, små varmepumper i 

landdistrikt-boliger, elbiler m.v. 

➢ Sønderborg-området er bagud i forhold til plan på dette indsatsområde, som bl.a. omfatter 

store vindmølle- og solcelleparker.  

➢ I forhold til Roadmap2020 vil der mangle ca. 20 MW vindmøller på land. Hertil kommer 

reduceret kapacitet fra nedtagne vindmøller på land, såfremt de ikke genrejses. 

➢ I forhold til Masterplan2029 arbejder Byrådet/Sonfor på at realisere den planlagte 120 MW 

vindmøllekapacitet kystnært på Lillegrund. 

 



                                  
 
 

 

   

• Et vandbåret energisystem (fjernvarme) baseret på overskudsvarme, solvarme, geotermi og store 

eldrevne varmepumper med henblik på at forsyne byernes energieffektive boliger med varme til varmt 

vand samt opvarmning 

➢ Sønderborg-området er med omstillingen af fjernvarmeanlæggene i centerbyen, Gråsten og 

Broager langt med at realisere denne målsætning 

➢ Det nye energiforlig forventes at sætte yderligere fokus på udnyttelse af spildvarme samt 

energi fra store eldrevne varmepumper.  

➢ Spildvarme fra fire supermarkeder indgår allerede i områdets fjernvarmeforsyningen, men 

fokus på udnyttelse af spildvarmen bør øges.  

➢ Nordborg by har ligeledes konkrete planer, som dog bygger på biomasse 

➢ Augustenborg by kan på sigt energiforsynes fra centerbyens produktionsanlæg 

➢ Energi fra mulige datacentre i Aabenraa indgår i den subregionale strategiske energiplan som 

en mulighed for også på sigt at varmeforsyne Sønderborg-området. Forudsætningen for dette 

er bl.a. en fælles investering på ca. 750 mio dkk i en transmissionsledning til Flensburg og 

Sønderborg.  

 

• Et grønt gas system baseret på energi fra bl.a. biomassen med henblik på at energiforsyne den tunge 

transport samt stabilisere energisystemet i perioder uden sol/vind 

➢ Biomasse vurderes i fremtidens energisystem, som en begrænset ressource, som bør anvendes 

til mere ædle formål i energisystemet, end afbrænding og produktion af varme og varmt vand. 

➢ Beregninger viser, at Sønderborg har biomasse til 2 store biogas-produktionsanlæg, som 

potentielt kan reducere samlet ca. 80.000 ton CO2 samt energiforsyne områdets tunge 

transportbehov. Det ene anlæg forventes placeres i Vollerup af NGF, som har gennemført VVM. 

➢ Områdets landmænd samt landmænd i Aabenraa kommune bakker op om etablering af fælles 

leverandørforening.  

➢ 44 biogas-busser blev ibrugtaget i juni 2017. Omstillingen af busserne bidrager til Sønderborgs 

omstilling og CO2-reduktioner, forudsat at den grønne gas produceres i Sønderborg-området – 

som ovenfor beskrevet. 

 

Som det fremgår, er der både god fremdrift i Sønderborgs ProjectZero-omstilling, men også væsentlige 

udfordringer fremadrettet, idet der er behov for at accelerere især områdets egen vedvarende 

energiproduktion. 

 

Roadmap2025-processen igangsættes nu og forventes afsluttet i 2018 
Som det fremgår, er der behov for at igangsætte en Roadmap2025-proces, som skal formulere mål og 

indsatser for perioden frem til 2025 med sigte på nullet i 2029. 

Processen omfatter følgende hovedindsatsområder 

• Scenarie 2029 proces (medio maj 2018), som skal skabe et fælles opdateret billede af både verden 

og Sønderborg i 2029. En lignende scenarieproces blev gennemført i efteråret 2007 og diskuteret 

med byrådet i foråret 2008. 

• Afholdelse af grøn transport workshop (primo juni 2018) med fokus på CO2-monitorering og status 

på indsatser på hvert af de 4 indsatsområder i grøn transport-energiplanen  



                                  
 
 

 

   

• Kick-off workshop (ultimo juni 2018), hvor bl.a. borgmesteren som igangsætter processen med   

• Midtvejs-workshop for arbejdsgruppeledere (september 2018) med henblik på at trykprøve 

delresultater og maksimere synergi og effektskabelsen af de udarbejdede segment-handleplaner  

• Færdiggørelse af Roadmap2025 målsætninger, segment-orienterede handleplaner samt 

konsekvensberegninger af CO2-reduktioner, økonomi etc. i samarbejde med rådgivere, Aalborg 

Universitet etc. 

• Præsentation af resultatet for ProjectZero´s bestyrelser (primo december 2018) med henblik på 

godkendelse af handleplaner til implementering 

• Præsentation af resultatet for byrådet (primo 2019) med henblik på integration i planstrategien og 

godkendelse 

• Afslutningsworkshop for projektets deltagere (primo 2019) med henblik på at maksimere 

implementering og effektskabelsen 

Processen forventes at involvere 70 – 100 deltagere fra områdets virksomheder, forsyningsselskaber, 

boligforeninger, kommunen, rådgivere m.v. 

Der er behov for undervejs i processen at sikre et tæt samspil med kommunens planstrategi-proces og bl.a. 

sikre at resultaterne fra Roadmap2025 bliver integreret i den opdaterede planstrategi. 

Roadmap2025-processen gennemføres i tæt samspil med EU SmartEnCity projektet 
Roadmap2025 processen er designet så den udgør en integreret del af Sønderborgs leverancer til EU 

SmartEnCity projektet, hvilket samtidig betyder, at en stor del af de anvendte ressourcer (både ProjectZero 

interne og eksterne konsulentydelser) forventes finansieret af SmartEnCity projektet. Ligeledes bistår 

Aalborg Universitet processen med systemvurderinger og kalkulationer. 

Også byerne Tartu, Vitoria-Gasteiz, Asenovgrad og Lecce samt 15 byer fra SmartEnCity netværket skal i de 

kommende år gennemføre en lignende proces med udvikling af ”regeration strategy” – derfor har 

processen og dens effekter ligeledes stor demonstrationsværdi for både SmartEnCity projektet, netværket 

samt alle andre byer som arbejder med at løse sine klimaudfordringer baseret på teknologiske løsninger, 

inddragelse og samarbejde. 

I Danmark planlægger ProjectZero et styrket samarbejde med de førende danske energibyer: 

Frederikshavn, Skive, Ringkøbing-Skjern, Horsens, Middelfart, Sønderborg og Høje-Tåstrup. Byerne har 

allerede styrket deres vidensdeling og planlægger ligeledes at samarbejde om  

• metoder til effektiv integreret energiplanlægning  

• fælles branding af ”Danske energibyer” på bl.a. Folkemødet på Bornholm 

• tiltag som kan fremme den nationale rammesætning for byernes omstilling  

 

Byrådets opgave 
Som det fremgår af ovenstående samt det udarbejdede statusnotat for de kommunale indsatser siden 

2007, så er ProjectZero-projektet ikke kun et fyrtårn for Sønderborg, men en integreret del af kommunens 

omstilling, erhvervsudvikling og branding.  

Roadmap2025-processen skal udvikle løsninger, styrke samarbejdet og skabe grundlag for Bright Green 

Business vækst frem mod 2025  



                                  
 
 

 

   

Med henblik på at styrke/koordinere indsatser og effektskabelse på tværs af aktører samt sikre en stærkere 

integration i planstrategien, opfordres byrådet til at  

- Igangsætte, monitorere og godkende Roadmap2025-processen og dens anbefalinger med fokus på 

at realisere 2029 målsætningerne i tæt stakeholder-samarbejde 

- Styrke og koordinere egne indsatser med henblik på at fastholde kommunen som rollemodel for 

både borgere og virksomheder i Sønderborg-området 

ProjectZero understøtter byrådets bæredygtigheds visioner  
ProjectZero-projektet understøtter byrådets fire bæredygtighed-dimensioner for Sønderborg med følgende 

indsatser: 

1. Miljømæssig bæredygtighed, hvor ProjectZero-projektet repræsenterer Sønderborgs indsatser på 

klima/energiområdet gennem mere end 10 år. 

 

2. Social bæredygtighed, hvor ProjectZero-omstillingen fremmer energibesparelser på tværs af 

by/land og forskellige boligstrukturer. ProjectZero styrker sammenhængskraften i Sønderborg-

området gennem fokuserede initiativer på tværs af området og dets interessenter. ProjectZero 

giver alle områdets borgere og virksomheder muligheder for aktivt at deltage i Sønderborgs 

omstilling, baseret på deres egne ambitioner og aktuelle muligheder. 

 

3. Økonomisk bæredygtighed, hvor ProjectZero-visionen understøtter behovet for at tænke/handle 

økonomisk på både den korte og lange bane. 

 

4. Kulturel bæredygtighed, hvor ProjectZero-omstillingen fremmer læring/kompetencer hos både 

børn/unge, voksne, håndværkere samt i undervisning/forskning. Herudover bidrager Sønderborgs 

omstilling også til et styrket samarbejde på tværs af kommuner og grænseregionen.  

ProjectZero understøtter ligeledes byrådets ambition for en styrket indsats for de 17 verdensmål for 

bæredygtig udvikling (trekanten) på følgende måde: 

• ProjectZero udgør sammen med Clean-cluster kernen i 

miljødimensionen 

• UNESCO Learning City bygger videre på Sønderborgs 

House of Science samt de skabte ProjectZero 

involveringsplatforme for bl.a. borgere og virksomheder 

• SmartCity og forsyningsdimensionen har stærke 

synergier med EU SmartEnCity projektet (ansøgt af 

Sønderborg Forsyning), som bygger på erfaringerne fra 

ProjectZero samt udvikler energi-smarte integrerede 

løsninger indenfor bygninger, energiforsyning og grøn 

transport i samarbejde med lokale stakeholders 

 
Peter Rathje 
2018.04.16 


