projectzero

Roadmap2020

Forsidefoto Luftfoto Syd

indhold

indhold

Forord: ProjectZero-visionen - som innovations- og vækstmotor i Sønderborg

4

Executive Summary

6

Om Roadmap2020

9

Introduktion til fokusområderne

11

Kontekst

14

Den relaterede jobskabelse

17

ProjectZeros VEJEN MOD NULLET

20

Sønderborg-områdets energiforbrug og CO2-udledning i 2007, 2015 og 2020

22

Borgere

24

Virksomheder

36

Det offentlige segment

42

Intelligent energi

50

Bioøkonomi

60

Grøn transport

70

Udvikling af Roadmap2020

80

Bilag 1: Uddrag af målsætninger, energibalancer og monitoreringsresultater

83

Bilag 2: Noter om biomassegrundlaget, arealudlæg for og dimensioner af biogasanlæg

88

Bilag 3: Investeringsbehov og jobskabelse

90

Bilag 4: Virksomheders tilbud på markedspladsen

100

Bilag 5: Baggrundsmaterialer fra ProjectZero Summit 18. april 2013

102

3

Forord: ProjectZero visionen

Forord: ProjectZero visionen
– som innovations- og vækstmotor for Sønderborg

Fremtidens globale udfordringer indeholder forretningsog jobpotentialer for Sønderborg-området.
Flere mennesker på jorden, øget ressourceknaphed,
accelererende klimaforandringer og svingende energipriser er vilkår, som verdens ledere skal finde løsninger
på nu og i de kommende år, for at kunne sikre høje
levestandarder for befolkningen og lave omkostninger
for virksomheder og det offentlige.
Sønderborg-områdets vision om at være et CO2neutralt vækstområde i år 2029 kan bidrage til at give
konkrete svar på verdens problemer, fordi visionen er
en innovationsmotor for nye forretningskoncepter og
teknologier, der kan muliggøre bæredygtig anvendelse
af verdens fødevare-, energi- og vandressourcer.

Roadmap2020 er en invitation til samarbejde
ProjectZeros Roadmap2020 viser gennem en række
specifikke forretningskoncepter inden for seks fokusområder nye veje til CO2-reduktion, forretningsskabelse
og vækst frem mod år 2020, hvor Sønderborg-området
skal realisere 50 % CO2-reduktion i forhold til år 2007.
Roadmap2020 og forretningskoncepterne er en invitation til offentlige og private virksomheder, universiteter,
organisationer og borgere, der ønsker at tage aktivt
medejerskab i 2020-udfordringen, og få andel i de forretningsmuligheder og energireduktionspotentialer, der
skabes undervejs.
Formålet med Roadmap2020 er således at igangsætte
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nye forretningskoncepter og indlede nye partnerskaber,
der giver CO2-reduktioner og understøtter målet i 2020
og visionen i 2029.
Sønderborg-området er et aktiv test- og accelerationsområde for alle, der ønsker at omsætte ord til handling
med nye energi- og klimaløsninger, der kan give CO2reduktion og forretningsskabelse lokalt, nationalt og
internationalt.
Realiseringen af Roadmap2020 medfører en øget
jobskabelse både lokalt, regionalt og nationalt. Det
vurderes, at der kan skabes over 900 arbejdspladser
pr. år frem mod 2020.

ProjectZero er en succes, der fortsætter
Sønderborg-området er allerede kommet et stort skridt
nærmere visionen om at være et CO2-neutralt vækstområde i 2029. Der er i perioden 2007 til 2012 realiseret
22 % CO2-reduktioner, og Sønderborg-området er med
ProjectZero som lokomotiv godt på vej til at realisere
2015-målsætningen, 25 % CO2-reduktion. Resultatet er
skabt gennem en koordineret indsats af mange aktører
i Sønderborg-området.
Siden 2007 har over 1.100 boligejere i Sønderborgområdet aktivt bidraget til at reducere deres energiforbrug, og der er skabt investeringer i området for mere
end 100 mio. kr. og realiseret energibesparelser svarende til mere end fem GWh som følge af ZEROboligprogrammet. En lang række virksomheder, butikker og
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universiteter har været engageret i at udvikle og implementere løsninger, og Sønderborg Kommune og fjernvarmeselskaberne er gået forrest med aktive indsatser
for at energirenovere og indføre VE i energisystemet.
Partnerne i ProjectZero har skabt en unik succes ved at
koble klimadagsordenen med forretning og jobskabelse, og ved at igangsætte konkrete Bright Green
Business-aktiviteter, demonstrationer af energieffektivisering og omlægning til VE. Det har skabt international
genlyd og har givet Sønderborg-området en synlig
frontrunner-position og en stærk position i nogle af verdens førende netværk på klima- og energiområdet. Den
position ønsker ProjectZero at forsvare og bevare.

Vejen mod 2020 går via markedsbaseret
samarbejde
Vejen mod 2020-målet rummer mange udfordringer.
Sønderborgs ProjectZero har en global lederposition
på klima- og energiområdet, en stærk, bred og lokal
forankring og vilje til at ville mere - til at identificere
og udvikle de løsninger, der er nødvendige for at nå
2020-målet. Flere af de faktorer, som bliver afgørende
for fortsat succes, er i dag ukendte, ligesom det ikke er
muligt at tegne den komplette løsning og køreplan helt
frem til år 2020.
Roadmap2020 indeholder specifikke bud på fremtidens løsninger i form af konkrete forretningskoncepter.
Koncepterne opridser konturerne for, hvordan morgendagens udfordringer kan løses. Koncepterne demon-

strerer muligheder for markedsbaserede energi- og klimaløsninger i nye partnerskaber, der skaber forretning
og job samt reducerer CO2-udledningen. Koncepterne
udgør ikke hele løsningen, men er katalysatorer og acceleratorer for ”Sønderborgs Store Omstilling”.

Næsten 100 har medvirket til at skabe
Roadmap2020
Næsten 100 engagerede danske aktører, hvoraf
halvdelen fra Sønderborg-området, har medvirket til at
skabe Roadmap2020. Forretningskoncepterne er udviklet på ProjectZero Summit den 18. april 2013 i Sønderborg - i et samarbejde mellem private virksomheder,
offentlige myndigheder, universiteter og organisationer.
Resultatet er efterfølgende blevet kvalificeret yderligere, videreudviklet og testet i relevante fora.
Vi håber, at du med dette Roadmap2020 vil blive inspireret til at se nye forretningsmuligheder og energireduktioner, og at du vil tage aktiv del i rejsen mod 2020 og
høste kontante fordele på vejen.
God læse- og arbejdslyst!
Peter Rathje
ProjectZero,
Sommeren 2013
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I det efterfølgende opsummeres kort hovedpointer,
konklusioner og indhold i Roadmap2020.

Hvorfor et Roadmap2020?
Målet er at skabe grøn vækst, udvikling og grønne jobs
samtidig med, at der høstes en CO2-reduktion på 50 %,
baseret på markedsmæssige løsninger. Sønderborgområdet er et oplagt demonstrationsområde for både
nye pilotprojekter, fuldskala Bright Green Business
aktiviteter og aktionsdrevne partnerskaber.
Indsatsen mod 2020 kræver, at mange aktører i og
uden for Sønderborg-området er aktive i udviklingen.
Derfor er Roadmap2020 en åben platform for alle
lokale og nationale aktører, der ønsker at koble sig
på udviklingen og få del i de forretnings- og udviklingspotentialer, der vil opstå som konsekvens af nye
partnerskaber, teknologiudvikling og implementering i
vækstfasen frem mod 2020.

Hvad er indholdet?
Roadmap2020 fremlægger konkrete bud på, hvordan
Sønderborg-området kan nå i mål i 2020 ved at accelerere energirenoveringer og kickstarte nye udviklingsområder. Roadmappet beskriver seks strategiske
fokusområder, med Borgere, Virksomheder og Det
offentlige segment fokuseret på energirenoveringer og
inddragelse, og Intelligent energi, Bioenergi og Grøn
transport som nye udviklingsbaserede vækstområder.
Til hvert fokusområde hører der et eller flere specifikke
forretningskoncepter, som er baseret på partnerskaber
mellem private, offentlige og andre aktører. Forretningskoncepterne udgør ikke hele svaret på Sønderborgområdets udfordring. Deres funktion er at være drivere
i udviklingen mod 2020, samt vise, hvordan CO2-reduktion opnås som en effekt af, at man på markedsbaserede vilkår kickstarter Bright Green Business.

Godt på vej mod 2015-målet
Roadmap2020 har allerede momentum, og Sønderborg-området med ProjectZero indleder ikke rejsen
mod 2020 fra scratch. ProjectZero-visionen om et CO2neutralt Sønderborg i 2029 har siden 2007 været solidt
forankret i ProjectZero-sekretariatet med stærk politisk
og kommerciel opbakning. Ligesom der allerede er
skabt robuste CO2-reduktioner og omfattende grønne
investeringer.
Meget tyder således på, at projektets 2015-målsætning
med 25 % CO2-reduktion bliver realiseret, og at der er
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skabt et solidt fundament for, at Sønderborg-området
kan stille sig til rådighed som frontrunner for test og
implementering af nye vækstbaserede, grønne forretningskoncepter.
De opnåede resultater har samtidig betydet, at mange
lavthængende frugter allerede er plukket, og at der
fremover skal findes nye løsninger, som vi ikke kender
i dag. Lavkonjunktur som følge af finanskrisen er en
barriere for borgere og virksomheders muligheder for at
finansiere energieffektiviseringer, samtidig med at det
er helt nødvendigt at få naboaccept til nye og store VEanlæg. Det er fortsat nødvendigt at forankre udviklingen
og sikre værdiskabelse for mange involverede aktører,
når det gælder implementeringen af et intelligent energisystem. Biomasse til energiformål skal være bæredygtig, og den grønne transport skal være tilgængelig,
attraktiv og mere synlig, hvis den for alvor skal blive en
succes. Det er nogle af de centrale udfordringer, der
adresseres i Roadmap2020.

Hvordan nås målet i 2020?
De seks fokusområder indeholder hver et eller flere forretningskoncepter, der skal igangsætte og drive udviklingen mod 2020. De konkrete nye forretningskoncepter
skal forstås som en ramme om flere konkrete løsninger.
En ramme, hvori forskellige aktører kan se både forretningsmuligheder og CO2-reduktionspotentialer og
sammen etablere nye partnerskaber.
De enkelte forretningskoncepter er beskrevet detaljeret
i Roadmap2020 og præsenteres her i kort form for hvert
af de seks fokusområder:
Borgere
For fokusområdet Borgere er der udviklet en række forretningskoncepter og inddragelsesplatforme med fokus
på at reducere energiforbruget i forskellige boligejerformer på en nem og tilgængelig måde. Koncepterne omfatter kortlægning af områdets private boliger
og en målrettet indsats for at udvide kompetencerne
hos energivejlederne i et energivejledernetværk, samt
henvende sig til borgerne i alle boligtyper, på nye og
anderledes måder.
Der sættes ind på at skabe energieffektivisering i de
private udlejningsejendomme og at skabe et samarbejde i boligforeningerne om at energirenovere efter den
nye EU NZEB-standard (Nearly Zero Energy Buildings).
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Virksomheder
Alle områdets virksomheder kan opnå store økonomiske besparelser via forretningskonceptet
”ZERO+business”. Konceptet giver adgang til viden og
kurser, som gør det nemt at komme i gang og realisere
både energibesparelser, omstilling og CO2-reduktioner
i virksomhederne. Det er løsninger, som respekterer
virksomhedernes forskellighed og er tilpasset deres
ambitioner og behov, så nye grønne løsninger bliver
attraktive i relation til tidsanvendelse og investeringsøkonomi.

Det offentlige segment
Med forretningskonceptet ”ZEROcity – demonstratorium” skal hele Sønderborg-området blive et centrum
for nye smarte energi- og klimaløsninger, der skaber
vækst, job og CO2-reduktioner. ZEROcity demonstrerer
ikke kun energi- og klimaløsninger, men integrerer samtidig en ny grøn vækstramme for områdets fremtidige
by- og erhvervsudvikling. Nye Smart Energy-løsninger
og øget anvendelse af ESCO-finansiering skal sikre en
accelereret omstilling til et dynamisk energisystem.
Intelligent energi
”ZERO-GI” vil som et nyt forretningskoncept optimere
Sønderborg-områdets energiressourceforbrug med
forøget integration af VE, samtidig med at fossile
brændsler udfases. ZERO-GI finansieres med en kort
tilbagebetalingstid via energi- og driftsbesparelser og
giver desuden brugerne en forstærket grøn profil.
Flere vindmøller skal øge andelen af VE fra vind
markant i Sønderborg-området. Opstillingen skal ske i
bedst muligt samarbejde med berørte stakeholders og
skal bygge på lokal forankring. Solceller skal frem mod
2020 øge PV-energiproduktionen i Sønderborgområdet med 10 MW solenergi installeret på områdets
egnede tagflader.
Bioenergi
Med en optimal udnyttelse af Sønderborg-områdets
biomasse, kan der demonstreres nye systemer for
bæredygtig anvendelse, der skaber vækst, job og CO2-

reduktion. Forretningskonceptet ”Optimal udnyttelse af
biomassen i Sønderborg-området” kommercialiserer
anvendelsen af grøn, gul og sort biomasse og demonstrerer nye system-løsninger, der kan eksporteres til
andre regioner og lande.

Grøn transport
Med et forretningskoncept for et Grønt transportcenter etableres en markant driver for omstilling til grøn
energi i Sønderborg-områdets transportsektor. Det
grønne transportcenter optimerer kollektiv transport
og erhvervskørsel og kobler transportformer med

stor kapacitet, samtidig med at det øger kvaliteten af
Sønderborgs centrale byrum ved at lette området for
tung trafik. Desuden skabes en tydelig, konkret platform
for Sønderborg-områdets grønne transportomstilling,
der er synlig for beboere og besøgende. Der dannes
også grundlag for en omstilling af den kollektive trafik til
grønne kilder.
Forretningskonceptet ”Empowerment” reducerer transport i byområderne, mens volumen af samkørsel og
cyklisme øges. På længere sigt hæves andelen af elektrisk og biogasbaseret transport. Samlet giver Empowerment borgerne i Sønderborg-området en nemmere
hverdag med mindre, bedre og grønnere transport.
Forretningskonceptet ”Flåderådgivning” skal sikre, at
alle større flådeejere i 2020 har omstillet eller igangsat
omstilling til grøn transport. Samtidig udarbejdes en
mobilitetsplan for virksomhederne, der giver større
frihed for medarbejderne og udnytter muligheden for
hjemmearbejde og fleksible arbejdstider meget mere.

Roadmap2020 skaber rammerne for vækst,
udvikling og grøn jobskabelse i Sønderborg-området
Forudsætningen for at nå i mål i 2020 er et markedsbaseret samarbejde om CO2-reducerende aktiviteter
drevet af mange lokale og nationale aktører. Alle
virksomheder, borgere, offentlige institutioner, universiteter, organisationer og andre er inviteret til at deltage
og være med til at præge udviklingen til egne fordele.
ProjectZero-sekretariatet initierer og supporterer i passende omfang.

Hvornår går vi i gang?
Arbejdet med at realisere ProjectZero-visionen har
været i gang siden 2007, og der foregår allerede rigtig
mange succesfulde aktiviteter. Enkelte af forretningskoncepterne i Roadmap2020 er allerede igangsat i
foråret 2013 i forbindelse med Roadmap2020 processen. Flertallet af koncepterne forventes igangsat i
efteråret 2013.

Hvad er byrådets og kommunens rolle?
Byrådet og Sønderborg Kommune spiller en helt central
rolle for realiseringen af Roadmap2020s potentialer og
for ”Sønderborgs Store Omstilling” ved at synliggøre
holdninger, skabe rammerne og ved at beslutte nødvendige investeringer. Dynamikken skabes i et aktivt
offentligt privat samspil med virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og SET (Sønderborg Erhvervsog Turistcenter) forankret i Bright Green Business
erhvervsstrategien.
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I fokusområderne Det offentlige segment og Grøn
transport spiller kommunen en central rolle både som
aftager og omdrejningspunkt for de beskrevne forretningskoncepter, ligesom Sønderborg Forsyning også
spiller en central rolle i Roadmappets realisering.

8

om Roadmap2020

Om Roadmap2020

ProjectZero er visionen om at skabe økonomisk vækst
og nye job i Sønderborg-området baseret på omstillingen til et CO2-neutralt samfund, det vi kalder ”Den
Store Omstilling”. I 2020 skal der være opnået en CO2reduktion på 50 % i forhold til år 2007. ProjectZerovisionen skal for Danmark og resten af verden demonstrere, hvordan man for et helt område på samme tid
reducerer CO2 og skaber nye forretningsmuligheder.
Roadmap2020 er et konkret bud på, hvordan Sønderborg-området når sit 2020-mål via markedsbaserede
partnerskaber, der accelererer energirenoveringer og
kickstarter nye udviklingsområder. I Roadmappet er
der beskrevet seks fokusområder. Fokusområderne
Borgere, Virksomheder og Det offentlige segment er
fokuseret på energirenoveringer, omstilling og inddragelse, mens fokusområderne Intelligent energi,
Bioenergi og Grøn transport er nye udviklingsbaserede
vækstområder.

Forretningskoncepterne, som er beskrevet i dette
Roadmap2020, er forankret hos lokale og nationale
aktører med support fra ProjectZero og vil fungere som
acceleratorer for den erhvervs-, job- og klimaudvikling,
der skal ske frem mod 2020.

Fokusområder, forretningskoncepter
og løsninger
Indholdet i Roadmap2020 er inddelt i tre niveauer:
nn Fokusområder: Roadmappets seks overordnede
kategorier, der indeholder et eller flere forretningskoncepter
nn Forretningskoncepter: En ramme om flere løsninger, hvori forskellige aktører kan deltage som
partnere og se forretningsmuligheder
nn Løsninger: Konkrete løsninger på specifikke steder,
bygninger etc.

Roadmap2020 som et strategihus

Hvert fokusområde har konkrete forretningskoncepter
med løsninger, der involverer private, offentlige og
andre aktører. Forretningskoncepterne udgør ikke hele
svaret på opgaven for Sønderborg-området, men de er
drivere i bevægelsen mod 2020.

Roadmap2020 kan illustreres som et strategihus med
en overordnet vision (taget) for Sønderborg-området
om at være et CO2-neutralt vækstområde i 2029. Målet
for 2020 er øget forretningsskabelse og nye job, der
fører til 50 % CO2-reduktion.

Udviklingen af ProjectZeros indsatser i perioden 2015
til 2020 medfører en række unikke udfordringer. Ved
udgangen af 2015 forventes ProjectZero og Sønderborg-området at have reduceret CO2-udledningen i
forhold til 2007 med mere end 25 % som følge af energieffektiviseringer og omlægning til en energiforsyning,
der i større grad er VE-baseret. Det betyder samtidig
også, at mange af de lavthængende frugter er plukket,
og at udfordringen med at nå en reduktion af CO2udledningen i 2020 på 50 % er markant.

Vejen til målet går via seks fokusområder (søjlerne).
Hvert fokusområde har et eller flere tilhørende forretningskoncepter, der fungerer som drivere for at nå i mål
i 2020. Ud over forretningskoncepterne vil en række
eksisterende og kommende aktiviteter i Sønderborgområdet bidrage til at sikre 2020-målet.

For at nå i mål med 2020-ambitionen om 50 % CO2reduktion i forhold til 2007 igangsættes der en række
nye forretningskoncepter inden for seks fokusområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Borgere
Virksomheder
Det offentlige segment
Intelligent energi
Bioøkonomi
Grøn transport

Fokusområderne og forretningskoncepterne hviler på
et eksisterende grundlag (fundamentet), der består af
ProjectZeros organisation med et udførende sekretariat
og to bestyrelser. Sekretariatet faciliterer en lang række
igangværende vækst- og klimaaktiviteter, hvoraf flere
fortsætter frem mod 2020. Desuden er ProjectZero
partner i flere internationale netværk, der sikrer global
synlighed og indvirkning for de resultater, der skabes i
Sønderborg-området.
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Grøn transport

Grønt Transportcenter, Empowerment,
Flåderådgivning

Bioøkonomi

Optimal udnyttelse

ZERO-GI

ZEROcity

Intelligent energi

Det offentlige segment

ZERO+business

Virksomheder

Borgere

Bolig- og adfærdskoncepter

VISION
2029: CO2-neutralt vækstområde
2020: Forretning, job og 50 % CO2-reduktion

Fundament for vision og 2020-mål
nn ProjectZero sekretariat og bestyrelser
nn Masterplan
nn Nationale og internationale netværk
nn Eksisterende koncepter og aktioner: ZEROcompany, ZERObutik, ZERObolig etc.

Sådan er Roadmap2020 blevet produceret
Roadmap2020 er produceret i et samarbejde mellem
ProjectZero-sekretariatet og eksterne aktører, der har
involveret næsten 100 aktører og organisationer fra
Sønderborg-området og resten af Danmark. Det er sket
i perioden fra januar til juli 2013, hvor lokale og nationale eksperter, forretningsfolk og politikere har udviklet
og kvalificeret roadmappets strategiske afsæt, konkrete
indhold og nye forretningskoncepter.
Roadmap2020 er et levende dokument, og præmissen for dets indhold er, at det kan ændre sig. Forretningskoncepter og løsninger vil forandre sig og blive
videreudviklet, når de opstartes i virkeligheden. Nogle
forretningskoncepter er blevet igangsat før publiceringen af Roadmap2020, og har dermed allerede flyttet
sig ift. deres beskrivelse i dette roadmap. I Roadmap2020 er medtaget både igangsatte forretningskoncepter, koncepter der kan udvikles til konkrete forretningskoncepter og ideer der er potentielle elementer
i fremtidige forretningskoncepter.

1
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Produktionen af Roadmap2020 er sket i tre step med
løbende involvering af eksterne aktører:
Step 1 (jan. – mar):
Vinkling
Strategisk vinkling og beskrivelse af fokusområder for
Roadmap2020 med centrale aktører fra Sønderborgområdet og nationalt hold.
Step 2 (april – maj):
Udvikling
Udvikling af konkrete forretningskoncepter på ProjectZero Summit den 18. april 20131 med udvalgte repræsentanter fra erhverv, forskning, politik, NGO’er og
offentlige organisationer. Efterfølgende kvalificering og
review af forretningskoncepter med aktører fra summit
og nye aktører.
Step 3 (maj – juli):
Produktion
Endelig fastlæggelse af planmæssigt og teknisk fundament for Roadmap2020 og finjustering af forretningskoncepter. Færdigproduktion af Roadmap2020.

Baggrundsmaterialerne fra ProjectZero Summit d. 18. april 2013 kan ses i Bilag 5.

Introduktion til fokusområderne

Introduktion til
fokusområderne
Overordnede CO2-mål

I 2015, 2020 og 2029 skal Sønderborg-området have
opnået følgende CO2-mål fra alle energirelaterede
formål:
nn 2029: 100 % CO2-reduktion
nn 2020: 50 % CO2-reduktion
nn 2015: 25 % CO2-reduktion
Ambitionen i 2020 er at nå 50 % CO2-reduktion i forhold
til 2007, svarende til en reduktion i perioden 2015-20 på
yderligere næsten 160.000 ton CO2. Det samlede målsatte reduktionsbidrag i 2020 i forhold til udgangspunktet i 2007 er mere end 360.000 ton.

Sønderborg-områdets og ProjectZeros
ledestjerner mod 2029
ProjectZero har defineret tre overordnede ledestjerner
som styringsværktøjer til at nå milepælene og det overordnede mål i 2029:
nn Energieffektivisering, som mindsker områdets
følsomhed over for stigende energipriser og styrker
erhvervenes konkurrenceevne.
nn En flerstrenget robust energiforsyning baseret
på lokale VE-ressourcer i effektivt samspil med
eksterne VE-ressourcer, som sikrer forsyningssikkerhed.
nn Et dynamisk energisystem, der tillader dynamisk
optimering af samspillet mellem forbrug og forsyning, således at nye markedsmekanismer i indfasningen af VE-teknologierne udnyttes fuldt.

Fokusområder mod 2020: Segmenter og
udviklingstemaer
Da realiseringen af de forskellige ledestjerner, særligt
energieffektiviserende tiltag, foregår i miljøer med
meget forskellige beslutningsprocesser og prioriteter,
har ProjectZero valgt at adoptere en segment-baseret
tilgang med fokus på tre overordnede segmenter:
nn Borgere: Fokuseret på boligen
nn Virksomheder: Med undersegmenterne Industri,
Landbrug og Handel og Service
nn Det offentlige segment: Herunder undersegmenterne Kommunen og Øvrige offentlige institutioner
(inkl. kommunalt og andre offentligt ejede virksomheder, foreninger o.l.)
Frem mod 2020 sætter Sønderborg-området og ProjectZero nu særlig fokus på tre udviklingstemaer, der i det hidtidige arbejde ikke har været højt prioriteret, men forventes

at blive vigtige drivere for CO2-reduktion i fremtiden:
nn Intelligent energi: Udviklingen af det intelligente
energisystem baseret på vedvarende energikilder
(Sønderborg-området som demonstratorium og
eksperimentarium for det dynamiske energisystem)
nn Bioenergi: Udviklingen af Sønderborg-området som
nationalt testområde for bæredygtig anvendelse af
bioressourcer til fødevarer, energi og biobaserede
materialer og etableringen af bioenergi produktionsfaciliteter i Sønderborg-området
nn Grøn transport: Udvikle og demonstrere løsninger
og koncepter for grøn transport/mobility i mindre
bysamfund og landområder

Fokusområdernes strategiske rammer
For hver af de seks fokusområder er der defineret
et brændende spørgsmål som strategisk ramme for
arbejdet med og udviklingen af fokusområderne frem
mod 2020. De brændende spørgsmål har fungeret som
opgaveformuleringer og fundament for udformningen af
hvert forretningskoncept under fokusområderne.

Borgere
Brændende spørgsmål
Hvordan implementeres nye koncepter, der senest i
2020 reducerer borgernes energiforbrug med mere
end 69.000 MWh og sikrer omstillingen af varmekilder?
Og hvordan giver dette nye forretningsmuligheder for
eksterne aktører?
Potentiale
Med aktive partnere skal der findes nye koncepter til at
fremme energirenovering af boliger og omstilling af varmekilder hos borgerne og i fællesskab med områdets
håndværkere. Eksterne og aktive partnere kan profilere
sig i eksisterende og nuværende erhverv, og blive en
del af Sønderborgs store omstilling til et CO2-neutralt
område i 2029. Borgerne er så småt på vej, men indtil
nu har der kun været fokus på de lavt hængende frugter, forude venter store udfordringer - der skal mere til,
og alle skal med på vognen!

Virksomheder
Brændende spørgsmål
Hvordan udvikles og implementeres nye koncepter,
der fastholder de allerede opnåede energibesparelser, reducerer virksomhedernes energiforbrug med
mindst 46.000 MWh yderligere i 2020, forankrer en stor
omstilling af olieforbrug til fremstilling og skaber nye
forretningsmuligheder?
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Potentiale
Med aktive partnere skal der findes nye koncepter til
at nedbringe energiforbruget i industrien, handel og
service samt landbruget. Potentielle muligheder som
ESCO og andre relevante modeller til finansiering
af energirenovering, kan danne grundlag for de nye
tankegange til fordel for og profilering af eksterne forretningspartnere.

Potentiale
Nye koncepter og forretningskoncepter der øger
den bæredygtige lokale udnyttelse og anvendelse af
biomassen kan skabe vækst i eksisterende og nye
erhverv, og er et vigtigt element i realiseringen af både
Sønderborg-områdets og de nationale målsætninger
om et fossilfrit samfund.

Det Offentlige segment

Brændende spørgsmål
Hvilke nye koncepter og forretningsmodeller for transport kan effektivisere mængden af transportarbejde
samtidig med, at der implementeres vedvarende energi
i transportsektoren og sikres værdiskabelse for alle
interessenter?

Brændende spørgsmål
Hvordan kan kommunen, regionen, staten og skolerne
accelerere den grønne omstilling, dels i eget forbrug og
dels som aktiv igangsætter?
Potentiale
Det offentlige segment har samlet set ikke vist evne til
at knække kurven for CO2-udledning til trods for enkelte
gode eksempler og store ambitioner. Men et aktivt
offentligt lederskab vil kunne accelerere Sønderborgs
store omstilling og skabe vækst og nye grønne jobs.
Hele Sønderborg-området kan med aktive offentlige
partnere (for)blive en frontrunner, som tiltrækker flere
investeringer, partnere og profilering, der vil skabe
vækst i eksisterende og nye erhverv.

Intelligent energi
Brændende spørgsmål
Hvilke systemer, koncepter og løsninger kan sikre en intelligent udbygning af VE-kapaciteten - såvel lokalt som
nationalt - i et dynamisk og intelligent energisystem, så
der skabes værditilvækst for alle interessenter?
Potentiale
Nationale såvel som lokale mål for et fossilfrit, VEbaseret samfund gør det nødvendigt med en kraftig udvidelse af VE-kapaciteten og et dynamisk og intelligent
energisystem, der udnytter den vekslende produktion
ved at gøre det (økonomisk) attraktivt for slutbrugeren
at have et fleksibelt og smart energiforbrug. Såvel modeller, der sikrer en intelligent og lokalt forankret, men
ambitiøs udbygning af VE-kapaciteten, som systemer,
koncepter og løsninger til at realisere et dynamisk og
intelligent energisystem, har meget store potentialer for
at skabe og understøtte vækst, lokalt og nationalt.

Bioøkonomi
Brændende spørgsmål
Hvordan bliver Sønderborg-området nationalt testområde for bæredygtig anvendelse af bioressourcer til
fødevarer, energi og biobaserede materialer, samtidig
med at den lokale produktion og anvendelse af bioenergi øges og der sikres værditilvækst for producenter
såvel som forbrugere?
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Potentiale
Implementering af vedvarende energi i transportsektoren i Sønderborg-området, herunder øget brug af el,
bioethanol, biogas og biodiesel hos flådeejere og i den
generelle vejtransport skaber både store CO2-reduk-

tioner og et levende demonstratorium for grøn transport
i stor skala. Der skabes også værdi for interessenterne
igennem en styrket grøn profil for virksomheder, mindre
luftforurening, øget sundhed blandt både borgere og
ansatte og øget anvendelse af (lokale) vedvarende
energiressourcer.

Synergi på tværs af fokusområderne
Der er potentiale for stærk synergi mellem mange
af koncepterne på tværs af fokusområderne. Denne
synergi kan med fordel udnyttes, for at sikre en succesfuld implementering af koncepterne og realisering af
målsætningerne i Roadmap2020.
Som eksempel kan nævnes stærk synergi imellem
ZEROcity konceptet i fokusområdet Det offentlige segment og fokusområdet Intelligent Energi, muligheden
for vejledningskoncepter på tværs af fokusområderne
Borgere og Virksomheder og inddragelse af koncepter
i fokusområdet Grøn Transport i fokusområderne Borgere, Virksomheder og Det offentlige segment.

Introduktion til fokusområderne

Energi- og forsyningsselskabernes rolle i
Roadmap2020

Vurdering af forretningskoncepternes
robusthed

Energi- og forsyningsselskaberne i Sønderborg-området spiller på tværs af fokusområderne en central rolle
i realiseringen af Roadmap2020, både som deltagere
i specifikke forretningskoncepter og som udbydere af
nye og eksisterende løsninger til reduktion af energiforbrug og CO2-udledning.

Forretningskoncepterne under fokusområderne har en
forskellig robusthed, når det gælder deres indvirkning
på udviklingen og indfrielse af 2020-målet. Robustheden vurderes i Roadmap2020 ud fra forretningskoncepternes forankring hos lokale og nationale aktører,
deres tidsmæssige styrke i forhold til at nå 2020-målene og deres konkrete effekt på CO2-reduktion.

SE spiller en afgørende rolle i flere af koncepterne og
er en central aktør i realiseringen af energibesparelser
på tværs af fokusområderne.
På tværs af fokusområderne Borger, Virksomheder og
Det offentlige segment skal der ske en stor omstilling
til fjernvarme, og igangsatte og planlagte projekter skal
fortsat understøttes og udvikles, ligesom udnyttelsen
af allerede etablerede VE-baserede produktionsanlæg
skal øges.
DONG spiller en potentiel rolle i flere fokusområder,
blandt andet som distributør af biogas og som potentiel
partner i store VE-anlæg.
Sønderborg Forsyning er ligeledes en vigtig aktør i flere
af Roadmap2020s koncepter, og i ZEROcity demonstratoriet og fokusområdet Bioøkonomi spiller Sønderborg Forsyning en afgørende rolle.

I Roadmap2020 er der foretaget en specifik vurdering
af sidstnævnte, dvs. forretningskoncepternes effekt. Effekten af et koncept beskrives som enten en katalysator, en accelerator eller et bærende koncept.
Et koncept, der har katalytisk effekt, placeres længst
mod venstre. Her er der tale om et koncept, der ikke
direkte fører til reduktioner, men bidrager til at der sker
en udvikling, som fører til at målsætningen realiseres.
Et koncept, der i sig selv medfører en række reduktioner og delvist bidrager til realisering af målsætningerne,
men hvor størsteparten af realiseringen sker som følge
af dette koncepts accelererende effekt, placeres midt i
intervallet.
Et koncept, der i sig selv realiserer langt størsteparten af målsætningen og måske endnu mere, placeres
længst til højre som et bærende koncept.

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept
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Sønderborg Kommune har 76.200 indbyggere svarende til godt 1,4 % af Danmarks befolkning. Energiforbruget var i 2011 ca. 2.500 GWh eller ca. 1,1 % af
Danmarks årlige energiforbrug. Der er registreret over
6.000 virksomheder i Sønderborg Kommune. Heraf er
der 890 virksomheder med tre eller flere ansatte inden
for undersegmenterne industri, landbrug, handel og
service, samt håndværk.

Potentialer for at nå 2020-målet
I kraft af den stærkt forankrede ProjectZero-vision,
støtte fra markedsledende virksomheder og dokumenterede resultater har Sønderborg-området et stærkt
udgangspunkt og en række potentialer for at opnå 50 %
CO2-reduktion, vækst og nye job.
Med visionen som driver, kan Sønderborg-området
stille sig til rådighed som et pilotområde for test,
opskalering og implementering af nye energireducerende forretningskoncepter, der giver kontante fordele
for de involverede virksomheder, borgere og offentlige
myndigheder.
I samspil med lokale og nationale aktører kan ProjectZero være en aktør, der bidrager til at sætte hastighed
på ”Den Store Omstilling” og fremtidig Bright Green
Business-skabelse i Danmark og andre steder i verden.
Som vækst- og klimapionerer har ProjectZero og
samarbejdspartnere mulighed for at påvirke ny, national
lovgivning ved at være igangsættere af nye aktiviteter.
På den måde kan ProjectZero også bidrage med konkrete erfaringer til de nationale analyser og bevillinger
fra statslig side til udrulning af nye politikker på bl.a.
klima- og energiområdet.
Sønderborg-området kan blive national first mover
inden for energirenovering af offentlige bygninger og på
den måde motivere staten, øvrige kommuner og andre
bygningsejere til at intensivere deres energirenovering
af bygningsmassen. Smart Energy og Smart Grid er
områder i fremdrift og har potentiale til at blive nye
danske væksteventyr, og også her har ProjectZero mulighed for at stille sig til rådighed som udviklingsområde
for en forretningsdrevet og holistisk tilgang til Smart
Energy, der inkluderer el, vand og varme.

Udfordringer for at nå 2020-målet
Mange oplagte energireducerende tiltag er allerede
gennemført succesfuldt på vejen mod ProjectZeros
2015-mål. Det betyder også, at mange lavthængende
frugter er plukket, og helt nye tiltag skal igangsættes

for at nå 2020-målet. Frem mod 2020 vil ProjectZero
og Sønderborg-området ikke blot være pionerer i en
national kontekst, men også frontrunner i en global
udvikling. I den fremtidige proces tegner der sig nogle
udfordringer, som skal tackles for at nå succesfuldt i
mål i 2020.
For borgersegmentet er det bl.a. en udfordring at få
finansieret energirenoveringer, der forudsætter låneoptagelse i pengeinstitutterne. For virksomheder er
finansiering ligeledes en barriere, og mange virksomheder undlader typisk at investere i projekter herunder
energirenovering med en tilbagebetalingstid på mere
end fire år. I de offentlige institutioner er der behov for
øget incitament til at implementere løsninger, der reducerer energiforbruget.
Når det gælder udvidelsen af VE-kapaciteten, er nabomodstand mod store VE-anlæg som vindmøller og biogasanlæg en udfordring, mens lave priser på CO2-kvo-

ter (maj 2013) kan skabe usikkerhed om investeringer
i VE. For udviklingen af et intelligent energisystem er
det nødvendigt at forankre udviklingen og demonstrere
værdiskabelse for de involverede aktører, mens der
skal sikres en balanceret og bæredygtig anvendelse af
biomasse til energiforbrug. På transportområdet skal
efterspørgslen på grønne transportløsninger højnes,
mens priserne skal gøres mere konkurrencedygtige ift.
konventionelle transportløsninger.

Megatrends: Hvad er fremtidsudsigterne
for Sønderborg-området mod 2020?
Megatrends er de tendenser, der viser sig at være
nogenlunde stabile over en årrække trods globale
svingninger og usikkerheder om fremtiden som følge
af fx uro på verdensmarkederne, krige og klimaforandringer. På den måde kan megatrends fungere som
en forholdsvis pålidelig prognose for, hvad fremtiden
bringer i tilknytning til de helt store globale linjer. Megatrends kan dermed også anvendes til at få indsigt i
den fremtid, som tegner sig for Sønderborg-området og
ProjectZero frem mod 2020.
Når man taler om globale megatrends anno 2013
fremhæves ofte tendenserne ændret demografi blandt
verdens befolkninger, urbanisering, globalisering, individualisering, mangel på ressourcer, klimaforandringer,
nye teknologier, udvidelse af det globale vidensamfund
og øget fokus på bæredygtighed.2

National Intelligence Council (2012): Global Trends. Alternative Worlds; Roland Berger (2010): Trend Compendium 2030; IEA (2012): World Energy
Outlook.
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Herunder kunne nævnes en række subtendenser, samt
at nogle tendenser smelter sammen. Eksempelvis kan
man hævde, at klimadagsordenen og ressourcedagsordenen i stigende grad forenes med fokus på bæredygtig anvendelse af både råstoffer, vand, energi- og
fødevareressourcer.
Sønderborg-området og ProjectZero vil som alle andre
være under påvirkning af disse og andre megatrends i
fremtiden. Især tre globale megatrends vurderes at få
en særlig betydning for borgerne, virksomhederne og
de offentlige institutioner i Sønderborg-området:
nn Mangel på ressourcer
nn Urbanisering
nn Nye teknologier
Mangel på ressourcer
Verdens befolkningstal har aldrig været højere, end det
er i dag. Og over de næste 40 år ventes befolkningstallet at stige med tre mia., så vi i 2050 kan være over ni
mia. mennesker på kloden. Det giver markante udfordringer til anvendelsen af verdens ressourcer, der skal
række til langt flere mennesker og en stærkt udvidet
global middelklasse med et højt forbrug af bl.a. mad
og energi. Efterspørgslen på fødevarer, vand og energi
ventes at stige med henholdsvis 35, 40 og 50 %, og
klimaforandringer vil forringe adgangen til disse kritiske
ressourcer3. Arealet til fødevareproduktion ventes at

blive mindre end i dag, og vi skal finde nye måder at
producere til flere i fremtiden. Det åbner samtidig et
globalt marked for nye løsninger og produkter, der imødekommer behovet for bæredygtig anvendelse af bl.a.
energi og biomasse samt vedvarende energikilder.

Klimadagsordenens bevægelse mod en ressourcedagsorden kan betyde, at borgerne i Sønderborgområdet kommer til at opleve den globale knaphed på
energi- og fødevareressourcer på endnu nærmere hold
frem mod 2020. Der bliver et øget fokus på behovet for
mere bæredygtig anvendelse af biomasse og energi,
hvilket kræver anderledes adfærd og grønne løsninger
tættere på borgerne. Det kan være øget brug af affaldshåndtering, der kræver aktive adfærdsændringer
hos borgerne eller helt nye måder at transportere sig
på med kollektiv trafik, fælles køreordninger eller flere
ture på cyklen. Borgerne må i højere grad forholde sig
til, hvilke og hvor mange produkter man køber, og hvor
ofte man rejser med eksempelvis fly. Ressourceknaphed kan samtidig betyde, at borgerne får en nemmere,
billigere og sundere hverdag med lavere forbrug og
mere transport, der indebærer fysisk aktivitet.

3
4
5

For virksomheder i Sønderborg-området kan den globale ressourceknaphed betyde forhøjede råvarepriser,
hvilket stiller nye krav til deres forbrug og udfordrer deres afhængighed af ressourcer til produktionen. Et øget
ressourcefokus kan også betyde for virksomhederne,
at man skal tilpasse sin grønne CSR-strategi til en ny
dagsorden, der ikke kun retter sig mod CO2-udledning,
men også indebærer eksempelvis affaldshåndtering,
madspild, nænsom anvendelse af sjældne metaller og
digitale løsninger. Ressourceknapheden er samtidig en
innovationsdriver og en åbning for nye forretningsområder samt større behov for at skabe alternative energiteknologier, der kan sælges på nye markeder i årene
frem til 2020.
Global ressourceknaphed vil få indflydelse på de offentlige institutioner, der på samme måde som borgerne og
virksomhederne må forholde sig til eget ressourceforbrug på en mere aktiv måde, med fokus på energiforbrug og brug af andre ressourcer. I kraft af sin volumen
med mange ansatte, mange større bygninger og højt
energiforbrug kan det offentlige stille sig til rådighed
som first mover for nye forretningskoncepter, der tester
og opskalerer grønne teknologier og services. Det kan
bidrage til at forstærke Sønderborg-områdets grønne
brand yderligere og tiltrække nye virksomheder og
borgere til kommunen, som ønsker at bosætte sig i et
område med green tech jobmuligheder og grønne boliger, transportformer og offentlige institutioner.
Urbanisering
I årene mod 2020 vil verdens befolkninger flytte til
byerne, hvor der er flere job, og hvor de har byernes
sociale og kulturelle muligheder tæt på. I 2030 ventes
knap 60 % af verdensbefolkningen at bo i større byer4,
og i Danmark vil ni ud af ti danskere bo i en by i 20505.
I dag indtager byerne en afgørende rolle for verdens
økonomier. Vækst, produktivitet og innovation er høj i
urbane zoner, hvor der er kort afstand mellem erhverv,
myndigheder, uddannelsesinstitutioner og medarbejdere eller studerende. Stigende urbanisering betyder,
at fremtidens energiteknologier i høj grad skal designes
til at fungere i byer med høj befolkningstæthed og tæt
energiinfrastruktur. Det øger mulighederne for at skabe
smarte energiløsninger.
Borgere vil i fremtiden stille større krav om, at kommunen uanset bystørrelse lever op til stramme miljøkrav og aktivt tager del i en bæredygtig udvikling. Mens
større byer vil tiltrække borgere, der bl.a. drages af
kreative iværksættermiljøer og vækstindustrier inden
for eksempelvis it, finansiering, bioteknologi og life
science, har mindre byer som Sønderborg en fordel
i kraft af nærheden til naturen, lavere huspriser og

National Intelligence Council (2012): Global Trends. Alternative Worlds.
Roland Berger (2010): Trend Compendium 2030
Mandag Morgen og Realdania (2012): Der bliver et yndigt land
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jobmuligheder i væksterhverv som landbrug, fødevarer
og bioprodukter. Borgernes huse vil i stigende grad
fungere som smarte enheder, der er koblet sammen, så
hjemmets elektroniske enheder taler sammen og bruger el, vand og varme optimalt via smarte applikationer,
som borgerne selv er med til at styre.6
Fremtidens megabyer udgør nye forretningsområder for
virksomhederne i Sønderborg-området, der kan udvikle
og levere løsninger målrettet byboernes energiforbrug.
Smart City-koncepter, der optimerer energiinfrastruktur og øger indfasningen af VE, vil blive attraktive
forretningskoncepter for verdens nye urbane zoner og
storbyer. Moderne teknologier og infrastruktur bliver i
stigende grad nødvendige for at sikre bæredygtig ressourceanvendelse i byerne.7
For det offentlige kan urbaniseringen betyde store
forandringer. Frem mod 2020 vil danmarkskortet i
stigende grad bære præg af få store byregioner og
færre, men større provinsbyer. Sønderborg-området og
andre kommuner eller byer vil i mindre og mindre grad
kunne profilere sig som ’grøn’, da miljøvenlighed bliver
et naturligt element i mange byers forsøg på at sikre
rammerne for livskvalitet og udvikling. Mens store byer
kan satse på kreative iværksættere og erhverv som it,
finansiering og life sciences, vil mindre byer have en
fordel i kraft af sine trygge rammer, lavere huspriser
og muligheder for en række væksterhverv inden for
eksempelvis landbrug, fødevarer og bioprodukter.8
Nye teknologier
Udviklingen af nye teknologier er med til at definere
menneskers liv, og med den konstant øgede hastighed
på teknologiudvikling frem til i dag, har teknologi fået
en central rolle i det globale samfund. En rolle, der ikke
bliver mindre. I 2020 forventes det eksempelvis, at
computere vil være mere end tusind gange hurtigere
end i dag, og der vil være mange flere digitale services
og robotter til rådighed til at supportere menneskers
hverdag, virksomheders produkter og det offentliges
service. Fremkomsten af nye teknologier vil også i
fremtiden have en stor indflydelse på energisektoren.

Mandag Morgen og Realdania (2012): Der bliver et yndigt land
National Intelligence Council (2012): Global Trends. Alternative Worlds
Mandag Morgen og Realdania (2012): Der bliver et yndigt land
9
Roland Berger (2010): Trend Compendium 2030
10
National Intelligence Council (2012): Global Trends. Alternative Worlds
6
7
8
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Nye metoder til udvinding af fossile energiressourcer
kan bevare en høj olie- og gasproduktion, men nye teknologier kan også effektivisere VE-kilderne og bidrage
til at reducere energiforbruget og gøre energiens infrastruktur smartere og bedre tilpasset til VE-kilderne.
For borgerne vil nye teknologier betyde direkte adgang
til smartere energiforbrug i hjemmet via eksempelvis
nye applikationer, der tillader borgerne at tilpasse eget
energiforbrug til tidspunkter, hvor energien er billig med
høj andel af VE. Som borger vil man dermed kunne
opleve større involvering i og forståelse for energiproduktion og infrastruktur, da man selv kontrollerer
distributionen i sidste led.
Størstedelen af fremtidens teknologier kender vi ikke
i dag, og de skal udvikles over de kommende år. Men
teknologiudvikling og innovation vil få en endnu større

betydning for virksomhedernes succes på fremtidens
markeder, hvor innovationscyklusser sker hurtigere.
Det gælder også inden for klima- og energisektoren.
For mange virksomheder indebærer det et behov for at
styrke sin position indenfor forskning og udvikling og
etablere nye partnerskaber og netværk med andre aktører, så der kan opnås essentielle synergier på tværs
af sektorer 9. Nogle af verdens kommende megabyer
skal bygges op fra grunden, og de vil udgøre enorme
opskaleringspotentialer for nye klima- og energiløsninger.10
Det offentlige vil ligesom borgere og virksomheder kunne opnå økonomiske besparelser og øget VE-forbrug
ved at anvende nye teknologier og intelligente energisystemer. Som stor energiforbruger med mange
bygninger og større transportflåder kan Sønderborg
Kommune stille sig til rådighed for test og opskalering af nye teknologier og grønne transportformer. På
den måde vil kommunen få mulighed for at styrke sin
grønne profil og tiltrække erhverv og borgere. Desuden
kan der etableres nye arbejdspladser som følge af øget
teknologiudvikling.

Den relaterede jobskabelse

Den relaterede jobskabelse

Realiseringen af Roadmap2020 medfører en øget
jobskabelse både lokalt, regionalt og nationalt. Det vurderes, at der kan skabes over 900 arbejdspladser pr. år
frem mod 2020. Jobskabelsesberegningerne dækker
perioden fra udgangen af 2015 til udgangen af 2020 og
beregner den årlige netto-jobskabelse, som realiseringen af Roadmap2020 vil medføre.
En analyse af jobskabelsesberegningerne og vurderingen af investeringsbehovet giver samtidig anledning
til en række interessante konklusioner angående udbredelsen af visionen i Region Syddanmark og ProjectZeros deltagelse i grænseoverskridende projekter og
den regionale strategiske energiplanlægning.

Metode
Grundlaget for beregningerne er dels oplysninger omkring investeringens størrelse, accepteret tilbagebetalingstid og enhedsenergipriser, og dels forventninger til
driftsomkostninger i løbet af perioden. Alle investeringsoverslag er leveret af ProjectZero og kvalitetssikret af
NIRAS. Effektberegningerne er foretaget af CRT i den
regionale model for økonomi og beskæftigelse kaldet
LINE. Modellen er konsistent med nationalregnskabet
og den nationale ADAM-model.11

Den samlede jobskabelse
Den samlede jobskabelse som følge af Roadmap2020
er 987 jobs per år (4.933 årsværk), hvoraf 490 jobs
(2.450 årsværk) er i Sønderborg Kommune og yderligere 343 i Region Syddanmark.12

Denne jobskabelse indeholder beskæftigelseseffekten
af de direkte investeringer nødvendig for at realisere
målsætningerne for de enkelte fokusområder i Roadmap2020 og den indirekte beskæftigelseseffekt af
tværgående tiltag, (efter)uddannelse og demonstration.
Den indeholder ikke effekten af de to ”optioner”, etableringen af en kystnær havvindmøllepark og et bioraffinaderi. Disse to projekter vil føre til en jobskabelse på
henholdsvis 461 jobs per år i hele Danmark for en 80
MW kystnær havvindmøllepark og 431 jobs per år i hele
Danmark for et bioraffinaderi.
Effekten af en fuld kommercialisering af ZERO-GI konceptet og tilvæksten i eksportarbejdspladser som følge
af udvikling og demonstration af løsninger og systemer
i Sønderborg-området er heller ikke medtaget i denne
sum.

Direkte investeringer
Det beregnede direkte investeringsbehov for realiseringen af Roadmap2020s målsætninger, uden optioner, er
684 mio. kroner årligt.
Beregninger af effekten af de direkte investeringer på
jobskabelsen viser en stor jobskabelse lokalt i Sønderborg Kommune og det tidligere Sønderjyllands Amt,
med mere end 68 % af jobskabelsen som følge af de
direkte investeringer i dette geografiske område.

Job i perioden 2016-2020

Årsværk i alt i perioden
2016-2020

Sønderborg Kommune

202

1008

Øvrige Sønderjylland

276

1379

67

335

Øvrige Danmark

154

771

I alt

699

3493

Øvrige Region Syddanmark

Tabel 1. Samlede beskæftigelseseffekt af de direkte investeringer nødvendigt for at realisere Roadmap2020.

Indirekte jobskabelse
Den indirekte jobskabelse som følge af udbygning af læring og kompetencer, efteruddannelse og demonstration er
kvalitativt vurderet af NIRAS. Resultatet viser en stor jobskabelse i Sønderborg Kommune som følge af disse tværgående aktiviteter og indsatser.

11
12

I Bilag 3 kan ses yderligere detaljer om metoden og resultatet af jobskabelsesberegningerne.
Bilag 3 indeholder detaljer om den konkrete fordeling af beskæftigelseseffekten på fokusområder, faggrupper, uddannelsesniveau etc.
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Job i perioden 2016-2020
Accelereret udvikling i det øvrige
Danmark og Slesvig

Årsværk i alt i perioden 2016-2020
200

1000

ZEROacademy og
uddannelse

10

50

Smart Energy udvikling

25

125

NZEB Cluster udvikling

25

125

3

15

25

125

288

1440

ZERO-GI og bio-spor
demonstration
Erhvervsturisme
I alt
Tabel 2. Indirekte jobskabelse i Sønderborg Kommune.

Der er et stort yderligere vækstpotentiale i demonstrations- og udviklingskoncepterne beskrevet i Roadmap2020.
ZERO-GI konceptet alene vurderes at kunne skabe yderligere 200 lokale arbejdspladser ved fuld kommercialisering
og udbredelse nationalt og internationalt.
Den yderligere beskæftigelseseffekt for Sønderborg-områdets eksportvirksomheder, der udvikler og demonstrerer
klima- og energiløsninger og – systemer i området, er ikke medtaget i disse jobskabelsesberegninger, men vurderes
på sigt at have den største effekt.
Særligt Sønderborg-områdets tætte internationale relationer til eksempelvis Baoding og ProjectZeros deltagelse i
flere internationale netværk har et stort potentiale for at skabe og sikre job og vækst lokalt i Sønderborg-området og i
Region Syddanmark generelt. Det er derfor et selvstændigt mål i samarbejde med virksomhederne at høste ordre- og
vækstpotentialet i nye samarbejdsaftaler som følge af disse aktiviteter.

Yderligere lokal jobskabelse som følge af optioner, demonstration og udvikling
Optionerne ”Kystnær havvindmøllepark” og ”Bioraffinaderi” vil, hvis de bliver implementeret, give anledning til en
massiv jobskabelse, dog med en væsentligt lavere effekt i Sønderborg Kommune, men med en høj effekt i resten af
Region Syddanmark.
Antal job pr. år
Sønderborg Kommune

Årsværk i alt i perioden 2016-2020
57

285

237

1185

44

220

Øvrige Danmark

123

615

I alt

461

2305

Øvrige Sønderjylland
Øvrige Region Syddanmark

Tabel 3. Beskæftigelseseffekten af de forventede investeringer nødvendigt for etableringen af en 80 MW kystnær
havvindmøllepark.
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Beskæftigelseseffekten er overordnet lineært skalerbar og en 140 MW kystnær havvindmøllepark vil derfor give
anledning til mere end 800 jobs.
Antal job pr. år
Sønderborg Kommune

Årsværk i alt i perioden 2016-2020
53

265

223

1115

42

210

Øvrige Danmark

113

565

I alt

431

2155

Øvrige Sønderjylland
Øvrige Region Syddanmark

Tabel 4. Beskæftigelseseffekten af de forventede investeringer nødvendigt for at etablere et bioraffinaderi i Sønderborg-området.

Regionalt, sub-regionalt og grænseoverskridende arbejde
Beregningerne og analyserne af investeringsbehovet
og beskæftigelseseffekten som følge af Roadmap2020
peger på en række interessante aspekter af et øget
samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Regionale, sub-regionale og grænseoverskridende projekter
og samarbejde har potentialet for en massiv yderligere
jobskabelse i Sønderborg Kommune.
Sønderborg-områdets vision og implementeringen af
Roadmap2020 giver ifølge beregningerne og analysen

anledning til mere end 343 jobs per år i Region Syddanmark alene, som følge af de direkte investeringer.
Analysen sandsynliggør, at Sønderborg-området vil
opleve en lignende effekt hvis de omkringliggende kommuner øger klima- og energirelaterede aktiviteter.
ProjectZeros engagement som spydspids i en regional
strategisk energiplanlægning og et øget tværkommunalt og grænseoverskridende samarbejde er derfor implicit et særdeles vigtigt udviklingstema i Roadmap2020
og i ProjectZeros generelle indsats.
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ProjectZeros VEJEN MOD NULLET
– det planmæssige og tekniske fundament
for ProjectZero-visionen
Roadmap2020 hviler planmæssigt og teknisk på det
fundament, der har udviklet sig over visionens første
fem år. Dette afsnit beskriver kort det planmæssige og
tekniske fundament for ProjectZero-visionen og Roadmap2020. I udviklingen af Roadmap2020 er der lagt
vægt på samspil og integration med dette grundlag.

Masterplan 2029 og Roadmap 2015
Masterplan processen blev gennemført i 2008 og 2009
og resulterede i VEJEN MOD NULLET, ProjectZeros
Masterplan13 for et CO2-neutralt Sønderborg-område,
og Roadmap 201514 der viser vejen mod Sønderborgområdets mål om en 25 % CO2-reduktion senest med
udgangen af 2015. Udgangspunktet er 2007 og målet
er at være CO2-neutrale fra alle energirelaterede formål
senest med udgangen af 2029.
Masterplan 2029 udstikker de overordnede rammer for
at realisere et CO2-neutral Sønderborg i 2029. Masterplan 2029 blev udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaerne SRC International, EA Energianalyse og
Energiplangruppen og med aktiv deltagelse af både
lokale og eksterne eksperter.
Roadmap 2015 beskriver de konkrete tiltag, der blev
planlagt for at realisere målsætningen om 25 % CO2reduktion i 2015.
Masterplan 2029 og Roadmap 2015 kan downloades
fra ProjectZeros hjemmeside www.projectzero.dk.

Virkemidler
Virkemidlerne (løsningerne) til at sikre energieffektiviseringer, omstilling til vedvarende energi og lavere
emissionsfaktor på energi leveret igennem kollektive
forsyningsnet er beskrevet i en række virkemiddelkataloger. Disse danner det tekniske fundament for
Masterplan 2029 og Roadmap 2015, men indgår,
ligesom de overordnede målsætninger og principper fra
Masterplanen, også som baggrund for udviklingen af
Roadmap2020. De anvendte virkemidler, tekniske såvel
som ikke-tekniske, er grundlæggende de samme.
Virkemiddelkatalogerne er:
nn Bygninger (inklusiv faste installationer og apparater), Creo Arkitekter og Esbensen Rådgivende
Ingeniører, 2009.
nn Virkemiddelkatalog for procesenergi / energitunge
processer, Enervision (nu SE Big Blue) og Viegand
Maagøe, 2009.

Masterplan 2029 og Roadmap 2015 tager samtidig
udgangspunkt i indholdet og forudsætningerne i en
lang række tidligere rapporter, der hver i sær belyser
forskellige aspekter af et fossilfrit samfund.15

Sønderborg Kommunes planlægning
Som myndighed og rammesætter spiller Sønderborg
Kommunes planlægning en afgørende rolle for implementeringen af ProjectZero-visionen. Fra de overordnede rammer i Planstrategien og Kommuneplanen til de
specifikke initiativer i eksempelvis Varmeplanen eller
Affaldsplanen, skaber kommunens planer de lokale
rammer for visionens implementering. Efterfølgende
er fremhævet et udvalg af disse, der har afgørende
indflydelse på realiseringen af målsætningerne i 2015
og 2020.
Varmeplan Sønderborg
Sønderborg Kommune udviklede sideløbende med
Masterplanprocessen Varmeplan 2009, der senest i 2012
er blevet opdateret til Varmeplan 201216. Kommunen
beskriver Varmeplanen som:
”Varmeplan Sønderborg opstiller en række anbefalinger
for den fremtidige varmeforsyning i kommunen. Planens
initiativer spiller en særdeles vigtig rolle for kommunens
ambitiøse CO2-målsætninger. Flere initiativer er allerede
blevet igangsat med fx anlæg til geotermisk varme i Sønderborg [og] store solvarmeanlæg i både Broager, Vollerup
og Gråsten […].”
Varmeplanen udpeger målene og skaber grundlaget for
den ambitiøse udvidelse af Sønderborg-områdets fjernvarmenet og omstillingen af forsyningsstrukturen til vedvarende energi. Realiseringen af elementer fra varmeplanen er blandt de væsentligste bidrag til realiseringen
af målsætningerne i 2015 og for den videre realisering af
ProjectZero-visionen. Etableringen af nye produktionsfaciliteter af fjernvarmeselskaberne i Sønderborg, Gråsten,
Broager og Augustenborg har allerede skabt store CO2reduktioner i Sønderborg-området og danner et solidt
grundlag for den videre omstilling af varmeforbruget.

Masterplan 2029 – ProjectZero for et CO2-neutralt Sønderborg-område, ProjectZero, november 2009.
Roadmap 2015 – ProjectZero for et CO2-neutralt Sønderborg-områder, ProjectZero, november 2009.
Herunder særligt IDAs Klimaplan 2050, maj 2009; Power to the People, Dansk Energi, juni 2009 – En vision om et CO2 neutralt samfund 2050; Scenarierapport, Energinet.dk, 2007 – Fire scenarieanalyser til belysning af robustheden af beslutninger i forhold til forskellige fremtidige udfordringer;
16
Varmeplan Sønderborg, Sønderborg Kommune, november 2012.
13
14

15

20

nn Virkemiddelkatalog for VE-forsyning inklusiv energi
fra affald, PlanEnergi, 2009.
nn Virkemiddelkatalog for Transport, Rambøll og
Grontmij|CarlBro, 2009.
nn Et CO2-neutralt Sønderborg – Landbrugsgruppen,
Gråsten Landbrugsskole, Aalborg Universitet og
Sloth Møller Rådgivende Ingeniører, 2009.
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Klima- og Energistrategi og Klima- og Energipolitik
I 2008 vedtog Sønderborg Byråd en energipolitik med
tilhørende energistrategi. Den er i 2010 fulgt op med en
revideret energistrategi, hvor nye initiativer blev udpeget. Senest er både Sønderborg Kommunes Klima- og
energipolitik og Klima- og energistrategi opdateret
i et samlet dokument, der blev vedtaget af byrådet i
februar 201317. Begge dokumenter kan downloades fra
Sønderborg Kommunes hjemmeside www.sonderborgkommune.dk.
Affaldsplan Sønderborg
Affaldsplanen er kommunens overordnede plan for,
hvordan affald skal håndteres. Da affald er en vigtig
ressource, både energimæssigt og i en bredere forstand, er planen et vigtigt element for realiseringen af
målsætningerne i Roadmap2020 og særligt for fokusområdet Bioøkonomi.
Temaplan for Vindmøller
Sønderborg Byråd vedtog d. 19. december 2012 en
Temaplan for vindmøller, der sætter rammerne for den
fremtidige udbygning af vindmøllekapaciteten på land
i Sønderborg. Planen udpeger otte områder, hvor der
potentielt kan opstilles vindmøller i kommunen.
Realiseringen af temaplanen afventer pt. sundhedsministerens undersøgelse af støjforhold og byrådets
efterfølgende politiske behandling af undersøgelsen.

Energiaftalen 2012 og nationale analyser
De nationale rammer for Roadmap2020 beskrives
i Energiaftalen fra 2012, der er forankret i en bred
forligskreds. Målet med aftalen er at skabe troværdige,
stabile og langsigtede rammer for Danmarks omstilling
af energiforsyningen til en forsyning dækket af vedvarende energi.
En del af Energiaftalen er en række nationale analyser,
der skal afdække konkrete aspekter af aftalens indhold
og ligge til grund for den overordnede udvikling i den
danske nationale energi- og klimastrategi.
Rammebetingelserne for implementeringen af Roadmap2020 afhænger i stor grad af resultatet af disse

analyser, og det er ProjectZeros mål at sikre et tæt
samspil med Sønderborg-områdets vej mod nullet og
de nationale strategier.

Opfølgning og monitorering
En fortsat monitorering af udviklingen i energiforbruget
og CO2-udledningen er af afgørende betydning for at
dokumentere ProjectZero-visionens resultater, udvikle
scenarier for den fremtidige indsats og igangsætte korrigerende handling, hvis resultaterne ikke stemmer over
ens med forventningerne.
I foråret 2012 gennemførte rådgivningsvirksomheden
NIRAS en ”Trykprøvning” af fremdriften mod Sønderborg-områdets 2015 målsætning om 25 % CO2-reduktion. Trykprøvningen havde således til formål at vise,
om Sønderborg-området på baggrund af de igangsatte
aktiviteter var på rette vej mod målene, samt hvilke
justerende handlinger, der eventuelt skal gennemføres
for at sikre målopfyldelsen i 2015.18
Som et led i processen gennemførte rådgivningsvirksomheden COWI en ”Fjernvarmeundersøgelse”, der var
specifikt rettet mod konverterings- og omstillingsprojekterne hos Sønderborg-områdets fjernvarmeselskaber.19
Processen resulterede i en række anbefalinger til korrigerende indsatser og konkluderede, at det var sandsynligt at Sønderborg-områdets CO2-udledning i 2015
vil være reduceret med mere end 25 % på baggrund af
igangsatte og planlagte initiativer.
ProjectZeros monitorerings- og scenarieværktøj er
udviklet af NIRAS og opdateres årligt med data fra
en række dataleverandører, herunder SE, DONG,
Energistyrelsen og Sønderborg Kommune. Monitoreringsværktøjet sporer på baggrund af produktions- og
forbrugsdata fra Sønderborg-området udviklingen i
energiforbruget og CO2-udledningen.
Scenarieværktøjet er det primære tekniske værktøj der
er brugt til at udvikle konkrete, tekniske målsætninger,
opstille energibalancer og beregne CO2-reduktioner for
Roadmap2020.

Klima og Energi. Strategi og Politik, Sønderborg Kommune, 2013 .
ProjectZero Roadmap 2010-2015 Trykprøvning, NIRAS, 2012
19
Trykprøvning af Roadmap - Fjernvarmeundersøgelsen, COWI, 2012
17

18
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Sønderborg-områdets
energiforbrug og CO2-udledning i 2007, 2015 og 2020

Dette afsnit opsummerer kort CO2-udledningerne og energiforbruget i Sønderborg-området i udgangspunktet i 2007,
forventningerne til CO2-reduktioner og energibesparelser i 2015 og målsætningerne for CO2-reduktioner og energibesparelser i 2020.
Udgangspunktet – Sønderborg-områdets energiforbrug og CO2-udledning i 2007
Sønderborg-området udledte i 2007 722.301 ton CO2 fra alle energirelaterede formål og havde et samlet energiforbrug på 2.706 GWh.20
Energiforbruget og CO2-udledningen fordelte sig på følgende anvendelser:
Anvendelse

Forbrug i MWh

CO2-udledning i ton

Rumopvarmning og
varmt vand

944.852

186.049

Lys og apparater

244.967

106.658

Fremstillingsprocesser

837.561

250.034

Vejtransport

679.368

179.560

2.706.748

722.301

Samlet
Tabel 5.

Sønderborg-områdets energiforbrug og
CO2-udledning i 2015

Reduktioner i CO2-udledningen opnås som følge af
energibesparelser, omstilling af forbrug til vedvarende
energi og lavere emissionsfaktorer på el og fjernvarme
som følge af en omlægning af forsyningsstrukturen til
vedvarende energi.
Roadmap 2015 viser vejen til en 25 % CO2-reduktion i
2015, og fremdriften monitoreres og afprøves løbende
som beskrevet i afsnittet ”Opfølgning og Monitorering”
under ”ProjectZeros VEJEN MOD NULLET – det planmæssige og tekniske fundament for ProjectZerovisionen”.

Sønderborg-området forventes i 2015 at have reduceret
CO2-udledningen med 201.619 ton, eller 28 % af CO2-

udledningen i 2007.

De største reduktionsbidrag kommer fra en 13 % reduktion af områdets samlede energiforbrug, en kraftigt
faldende emissionsfaktor på fjernvarme som følge af
store omlægninger i fjernvarmeforsyningsstrukturen, og
en omstilling af 50 % af olieforbruget til rumopvarmning
og varmt vand.

Forventningerne til Sønderborg-områdets CO2-reduktion i 2015 justeres løbende på baggrund af resultaterne fra monitorering og afprøvning.

Se Bilag 1 for flere detaljer. Energiforbrug og CO2-udledning fra ProjectZeros monitoreringsværktøj. Indeholder forbrug af olieprodukter til fremstilling,
der ikke var medregnet i Roadmap 2015 og Masterplan 2029.
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Fordeles reduktionerne i 2015 på ”Fokusområderne” fra Roadmap2020 ser fordelingen ud som følger21:
Reduktioner fra
energibesparelser [ton
CO2]

Reduktioner fra
omstilling til VE
[ton CO2]

Reduktioner fra
lavere emissionsfaktorer på El
og Fjernvarme
[ton CO2]

Procent af
samlet reduktion
2007- 2015

Samlet
[ton CO2]

Borgere

10.703

21.496

32.199

16 %

Virksomheder

38.717

32.928

71.645

35 %

Det offentlige

3.973

4.382

8.356

4%

66.142

33 %

23.626

12 %

201.969

100 %

Intelligent energi

66.142

Grøn transport
Samlet

53.394

58.806

66.142

Tabel 6.

Sønderborg-områdets energiforbrug og CO2-udledning i 2020

Det er målet at Sønderborg-området i 2020 har reduceret CO2-udledningen med 361.285 ton, eller 50 % af den
samlede udledning i 2007. I Roadmap2020s planperiode fra udgangen af 2015 til udgangen af 2020 betyder det en
yderligere reduktion på 159.316 ton CO2.
Fordelt på Roadmap2020s fokusområder fordeler reduktionerne som følger22:
Energibesparelser [ton CO2]

Omstilling [ton
CO2]

Lavere emissionsfaktor [ton
CO2]

Procent af samlet reduktion
2015 – 2020

Samlet
[ton CO2]

Borgere

12.816

20.892

33.709

21 %

Virksomheder

11.797

16.105

27.901

18 %

Det offentlige

3.962

4.235

8.197

5%

43.911

28 %

30.541

19 %

15.058

9%

159.316

100 %

Intelligent energi

43.911

Bioøkonomi

30.541

Grøn transport

15.058

Samlet

43.632

71.773

43.911

Tabel 7.
Fokusområderne Bioøkonomi, Virksomheder og Borgere tegner sig hver især for ca. en femtedel af den samlede
reduktion fra 2015 til 2020, mens en lavere emissionsfaktor på el under fokusområdet Intelligent energi tegner sig for
lidt mindre end en tredjedel.

21
Fokusområdet ”Bioøkonomi” regnes ikke separat i 2015. Der er dog i 2015 sket en stor omstilling til biomasse i fjernvarmeforsyningen, og der bliver
produceret ca. 6.000 MWh biogas på små lokale anlæg.
22
Se Bilag 1 for yderligere detaljer om målsætningerne for energibesparelser og omstilling til VE.
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BORGERE

Mål for fokusområdet
Fra 2015 til 2020 skal fokusområdet BORGERE have
reduceret CO2-udledningen med mere end 33.700 ton,
svarende til 21 % af det samlede reduktionsbidrag.

Udfordringer
Det er en stor udfordring at nå alle borgere i deres forskellige boliger på en langt mere systematisk og smart
måde. Det er ligeledes en udfordring at lave attraktive
tilbud og løsninger til borgerne.
Konceptet med personlig, gratis energivejledning som
ZERObolig bygger på, skal løses mere effektivt. Derudover er det vigtigt, at potentialerne og værdiskabelsen
ved nye koncepter forankres hos partnere, håndværkere og borgere. Det er en udfordring at få finansieret
energirenovering. Borgerne skal optage nye lån hos
pengeinstitutter, der for manges vedkommende stadig
er ramt af finanskrisen.
I de efterfølgende koncepter er forankring af koncepterne endnu ikke færdig-defineret.

Jobskabelse i Fokusområdet Borgere
For fokusområdet Borgere er der beregnet et investeringsbehov på i alt 232 mio. kr. årligt i perioden
2016-2020. En sådan gennemsnitlig årlig investering
på borgerområdet vil skabe 260 jobs svarende til i alt
1300 årsværk i perioden 2016-2020. Over en tredjedel
af de skabte jobs ligger i Sønderborg Kommune, og
hovedparten af den resterende jobskabelse ligger i det
øvrige Sønderjylland og Region Syddanmark.
Hertil kommer yderligere den indirekte jobskabelse
og beskæftigelseseffekten af ikke-energirelaterede
renoveringsprojekter som følge af forøget aktivitet i
fokusområdet.

Initiativkatalog for energirenovering af
bygninger
Netværk for energirenovering udgav i slutningen af
maj 2013 et Initiativkatalog for energirenovering af
bygninger23. Netværket har på tværs af brancher og
sektorer udviklet konkrete forslag til nye initiativer, der
kan fremme og effektivisere energirenovering af den
danske bygningsmasse. Mere end 180 aktører på energirenoveringsmarkedet har deltaget i udarbejdelsen af
kataloget.
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I kataloget defineres en lang række initiativer til
energirenovering, der følger de samme linjer som
koncepterne beskrevet i nærværende dokument. Dette
understreger behovet for disse koncepter og initiativer,
for at imødekomme de store udfordringer forbundet
med energirenoveringer i boliger.
ProjectZero byder initiativkataloget velkommen og
søger igennem partnerskaber og lokal forankring at
fremme implementeringen af de beskrevne initiativer
og derigennem accelerere både udviklingen af disse
initiativer og Sønderborg-områdets grønne omstilling.

ZERObyg
ZERObyg er et projektsamarbejde mellem EUC Syd og
Lean Energy Cluster (LEC). Projektet har til formål at
skabe ny viden blandt håndværkere og virksomheder
indenfor byggesektoren. Projektet er finansieret af den
Europæiske Socialfond samt Syddansk Vækstforum.
ZERObyg har til formål at opkvalificere installatører og
VVS’ere med tekniske og merkantile kompetencer.
ZERObyg er et projekt der sikrer, at fremtidens løsninger til energirenovering bl.a. er udviklet af virksomhederne i LEC, og som fremadrettet kræver en bredere
forståelse af systemer frem for enkeltkomponenter.
Disse løsninger skal afsættes og formidles til markedet gennem velkvalificerede håndværkere, som har
kompetencerne til at vejlede om systemløsninger og
det fornødne netværk af samarbejdspartnere til at løfte
opgaven.
ZERObyg fokuserer på opkvalificeringen af udbuddet
og dermed skabes grundlag for en større efterspørgsel.
Projektet arbejder tæt sammen med ZERObolig, som
påvirker efterspørgslen i branchen, samt LEC som har
en tæt kontakt til leverandørerne.

om forretningskoncepterne for borgere
Mere end en tredjedel af vores energiforbrug anvendes
i bygninger og boliger. Målet for 2020 er at reducere
dette forbrug betydeligt på fordelagtig og rentabel vis
for både borgere og markedsaktører. Der er et stort potentiale for reduktion ved energirenovering af områdets
boliger. Både i den private boligmasse, i udlejningsejendomme og i boligforeninger.

Initiativkatalog, Netværk for energirenovering, maj 2013.
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ZERObolig-programmet har igennem to år fokuseret
på energivejledning og energirenovering i den private
boligmasse. Data fra ZEROboligs database med 1000
boligejere danner grundlag for en effektivisering af
vejledningen til borgerne.
Gennemsnitsalderen for de private boliger i Sønderborg-området er 65 år, og der er store potentialer i at
energirenovere disse.
Koncepterne
I samarbejde med flere af landets og Sønderborgområdets energieksperter på boligområdet, er der udarbejdet koncepter med fokus på reduktion af energiforbruget hos borgerne. Koncepterne er målrettet borgere,
både i den private boligmasse, i udlejningsejendomme
og i boligforeninger.

Projektet NZEB ZEROboligforening fokuserer på at
aktivere potentialet for energieffektivisering til NZEBstandarden, der findes i områdets ca. 9.800 almene
boliger.
NZEB ”Nearly Zero Energy Buildings” er den nye
EU-standard for bygningers energiforbrug, som skal
energisikre fremtidigt byggeri og reducere energiforbruget i de eksisterende bygninger/boliger med 90 % frem
mod 2050.

I fokusområdet er fire koncepter i spil, nogle er klarere
defineret end andre, hvor der er yderligere behov for
videreudvikling.

Forretningskoncept: Private boliger

De første to koncepter henvender sig primært til de
private ejerboliger, men er også relevante for de to
andre delsegmenter. De sidste to koncepter henvender
sig henholdsvis til boligforeninger og private udlejningsejendomme.

Summary
Energirenovering af private boliger har et stort potentiale både markedsmæssigt og for borgernes privatøkonomi. Markedet er dog fragmenteret og svært tilgængeligt, da det er svært for de mange aktører at danne
sig overblik og udvikle målrettede tilbud og indsatser.
I samarbejde med centrale aktører vil ProjectZero
udvikle puljestrategier til at fremme og understøtte
ambitiøse og målrettede indsatser ud fra en styring af
energirenoveringsporteføljet i Sønderborg Kommune.

Formålet med koncepterne er at gøre energirenovering
let tilgængeligt for alle segmenter, og for at sikre dette
spiller områdets håndværksvirksomheder, pengeinstitutter og energiselskaber en stor rolle.
Et energibesparelseskatalog skal danne grundlag
for, hvordan markedsaktørerne kan målrette effektive
og konkrete tilbud til borgerne. Et energivejledernetværk med effektiv information om energirenovering, besparelser og ændring af adfærd kan via
”Tupperware”metoden og ZEROboligbussen være metoder til at møde borgerne i større skala end den face
to face energivejledning, ZERObolig har arbejdet med
indtil nu. Optimering af håndværkernes kompetencer
indenfor energivejledning er essentielt og gennemgående for alle koncepter. Der skal lægges et større fokus
på, at ikke bare enkelte håndværkere i en virksomhed
kan foretage energivejledning hos kunderne, men også
svendene har viden om hvilke fordele og besparelser
energirenovering kan have for den enkelte borger.
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Konceptet omkring energioptimering i de private udlejningsejendomme indebærer analyse af området med
henblik på at målrette kommunikationen til forskellige
udlejersegmenter og lejere. Konceptets formål er at
give lejere og udlejere gode incitamenter og større
motivation for at energirenovere bygningerne.

Øget energirenovering igennem porteføljestyring og
puljestrategi

Der er udviklet og implementeret en puljestrategi
i 2020 med nye værktøjer for porteføljestyring.
Puljestrategien er forankret hos markedsaktører,
til fordel for både aktører og borgere.

Fokusområde: BORGERE

Formål
Et afgørende element i en effektiv porteføljestyring er,
at der udarbejdes et værktøj til at danne overblik og
fremme dialogen med relevante markedsaktører, og
samtidig sikre et lettere tilgængeligt marked. Til dette
formål søger ProjectZero, sammen med Sønderborg
Kommune og EUC Syd, at udvikle et energibesparelses-katalog omfattende alle bygninger og bygningstyper i Sønderborg Kommune med detaljerede
informationer om byggeår, varmekilder, anslåede energirenoveringspotentialer etc. Med dette katalog skabes
der grundlag for direkte dialog med håndværkere og
entreprenører om de eksisterende energirenoveringspotentialer, ligesom kataloget kan bruges til at udvikle
stærkere, målrettede energirenoveringskoncepter og
mængderabatter, styrke varmeplanlægningen og indgå
som element i de nye energivejledningskoncepter.

Fordele for partnerne
Området får et brugbart katalog, hvor interesserede
markedsaktører kan få adgang til oplysninger ud fra
aktørens behov. Det gør det lettere for alle parter at se,
hvor der kan gøres en god indsats for energirenovering,
til fordel for både kunden og markedsaktøren.
Endvidere kan kataloget blive et meget vigtigt værktøj
til at målrette energivejledningen til borgerne.

Konceptets indhold
Database med detaljeret information om bygningerne –
byggeår – varmekilde. Der henvises til Netværk for energirenoverings Initiativkatalog fra maj 2013, med idéen om et
datagrundlag til energirenovering i bygninger. Databasen
for boliger/bygninger/bygningstyper i Sønderborg Kommune vil blive et langt mere specifikt og detaljeret katalog.
Databasen opdeles og gøres detaljeret nok til at renoveringspotentialerne kan identificeres på flere niveauer:

Energistandarden for boligmassen i Sønderborgområdet, er som alle andre steder svingende. Markedet
er svært tilgængeligt for aktørerne, da standardiserede
løsninger og pakketilbud med nye løsninger kan være
svære at afsætte. Energibesparelseskataloget kan
afhjælpe dette og med de rette udtræk af databasen
danne grundlag for at ramme de helt rette boligejere,
med de rette tilbud.

nn
nn
nn
nn
nn
nn

By/område
Bydel
Kvarter
Grundejerforening
Gade
(Enkelt husstand)

De ”grove opdelinger” vil primært bruges til den overordnede porteføjlestyring og eksempelvis i forbindelse
med varmeplanlægning, mens opdelingerne med finere
opløsning bruges i dialog med relevante markedsaktører og til udvikling af pakketilbud, tilbud om mængderabat etc.

Kataloget er et essentielt grundlag for at gøre energirenovering attraktiv og let tilgængelig for entreprenører,
håndværkere og andre markedsaktører. Energibesparelseskataloget danner grundlag for arbejdet med at
skabe målrettede tilbud og indsatser i form af pakketilbud og pakkeløsninger. Dette giver aktørerne langt
bedre muligheder for at kunne opfylde kundernes
behov, alt efter boligernes stand.

Konceptets robusthed
Energibesparelseskataloget har stor værdi til at kunne
iværksætte følgende koncepter i fokusområdet. Kataloget har en katalytisk effekt på vejen mod målet i
2020. Kataloget som værktøj, er grundlag for realistiske
energireduktioner hos borgerne i området.
Konceptets effekt i forhold til fokusområdets målsætninger:

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept

Foruden de centrale aktører i udviklingen af kataloget
kan samarbejdspartnere opnå adgang til kataloget ved
at engagere sig aktivt i at implementere fokusområdets
målsætninger.
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Konceptet er i afklarings- og udviklingsfasen forankret
hos lokale aktører, mens den langsigtede markedsbaserede forankring ikke er afklaret. Tidsmæssigt kan
konceptets udvikling allerede igangsættes i 2013, og
kan ved en markedsbaseret forankring fuldt implementeres inden 2020.

Milepæle 2013 – 2015

Konceptet vurderes på baggrund af disse betragtninger
til at have en middel robusthed.

Etablering af partnerskab, udvikling af
koncept og katalog /
database
Involvering og support
fra centrale stakeholdere i denne fase

Overordnet porteføljestyring og puljestrategi udvikles
Katalog / database
testes

Ekstern forankring af
kataloget / databasen
og videreudvikling af
puljestrategier førende
til nye modeller og
koncepter

Markedsføring af
kataloget

Køreplan
HVAD:
Aktivitet

Step 1: 2013
Etablering af partnerskab,
udvikling af koncept og
katalog / database

Step 2: 2014-15
Overordnet porteføljestyring og puljestrategi
udvikles
Katalog / database testes

Step 3: 2016-20
Ekstern forankring af
kataloget / databasen og
videreudvikling af puljestrategier førende til nye
modeller og koncepter

HVEM:
Ansvarlig

ProjectZero
Sønderborg
Kommune
EUC Syd

Partnerne og relevante
aktører fra bygge- og
anlægsbranchen

Eksterne partnere i samarbejde med partnerskabet
bag udviklingen

HVORDAN:
Finansiering

Partnerne finansierer selv
og undersøger mulighed
for medfinansiering fremadrettet

Finansiering ved partnerne, sponsorering
og igennem eventuelle
”abonnementer eller andre deltagergebyr”

Eksterne partnere (markedsinteressenter)

S: Tiltrække og fastholde
eksterne aktører i programmer og andre tilbud,
aktivere sektoren i forhold
til realisering af målsætninger, grundlag for strategiske partnerskaber

S: Tiltrække og fastholde
eksterne aktører i programmer og andre tilbud,
aktivere sektoren i forhold
til realisering af målsætninger, grundlag for strategiske partnerskaber

A: Lettere tilgængeligt
marked, overblik og målrettede kampagner

A: Lettere tilgængeligt
marked, overblik og målrettede kampagner

EFFEKT:
Fordele for
sælger (S) og
aftager (A)

First steps
I samarbejde med EUC Syd og Sønderborg Kommune
identificerer ProjectZero inden udgangen af 3. kvartal i
2013 de tekniske og administrative muligheder for udviklingen og forankringen af kataloget i de første ”steps”.
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Udviklingen af kataloget igangsættes af partnerne
inden udgangen af 3. kvartal 2013, forudsat at den
nødvendige finansiering kan tilvejebringes.

Fokusområde: BORGERE

Forretningskoncept: Energivejledernetværk
Summary
Et energivejledernetværk er paraply over flere løsninger og idéer. Forslagene til etablering af et netværk er
inspireret af positive erfaringer fra ZEROboligprogrammet, hvor gratis energivejledning til 1.100 private boligejere har ført til energirenoverings-projekter
for mere end 100 mio. kroner.
Succeskriterier 2020
Der er etableret et velorganiseret og robust netværk af energivejledere, der er forankret i byggeog anlægsbranchen. Netværket er ”fusioneret”
med konceptet omkring porteføljestyring og
puljestrategi, og sammen udgør begge fundamentet for potentialer og adressering af borgernes interesse i energirenovering.

Formål
Netværket henvender sig til både private boliger,
boligforeninger og lejeboliger med henblik på at øge
fokus på energibesparelser hos borgerne i alle disse
boligtyper. Der skabes et push/pull i forhold til markedet
for energirenovering af boligerne.
Konceptets indhold
For en boligejer kræver beslutningen om at energirenovere boligen et indblik i og tryghed omkring løsningsmuligheder, omkostninger, finansiering og effekt.
Løsningen på denne udfordring er at give borgeren
adgang til kvalificeret viden igennem energivejledninger
og skabe tryghed gennem massekommunikation og
gode cases.
Løsninger:
”Tupperware”-metoden
Resultatet af arbejdet fra ZERObolig med gratis uvildig
energivejledning, viser at borgerne igangsætter energirenovering ud fra den tryghed og tilbagemelding, som
energivejlederen har givet boligejerne. For at kunne nå
langt flere borgere og få igangsat langt mere energirenovering, kan energivejledning igennem ”Tupperware”metoden være en mulighed.

Med ”Tupperware”-metoden menes energivejledning
af mange boligejere på én gang. Eksempelvis afholdes
vejledningen i en husstand med naboer fra grundejerforeningen eller fra hele gaden. Senere kan den
pågældende vært, eller andre der har fået energivejledning, udbrede mulighederne for renovering og afholde
lignende info-aftener for flere naboer eller nabogaden.
Fordele ved Tupperware-metoden
Idéen bygger på at opnå kontakt med borgerne i større
grupper. Alle har individuelle behov og måder at tilgå
energirenovering på, hvorfor målene er at gøre energirenovering let tilgængeligt, at skabe tryghed og fjerne
barrierer for borgerne.
Idéen handler ligeledes om at synliggøre mulighederne
og fordelene ved energirenovering, der hvor borgeren
er. Via denne måde at kommunikere til borgerne i ”grupper”, vil emner som økonomisk gevinst og finansielle
muligheder ved energirenovering og effektivisering
være en del af informationspakken, og give borgerne
mulighed for at se alle facetter ved energirenovering.
Værdien af bedre komfort og indeklima kommunikeres
aktivt, ligesom formidling omkring værdisikring af boligen med lokale, jordnære og konkrete cases vil være
en del af ”Tupperware”-løsningen. Det handler også
om livskvalitet – trivsel – sundhed - velvære og færre
sygedage.
Milepæle 2013 – 2015
”Tupperware”konceptet er køreklart
og udbredes
Forankring af
metoden og markedsføring.
Få styrket samarbejdet
med håndværksvirksomheder og uddannelses-institutioner.
Definition af metoden
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Køreplan
HVAD:
Aktivitet

Step 1: 2013
Områdets energivejledere
klædes på til at tilbyde
”Tupperware” energivejledning til boligejerne.
Konceptet defineres.

Step 2: 2014-15
Konceptet er færdigudviklet og udbredes

Step 3: 2016-20
Større udbredelse af konceptet til alle boligformer

HVEM:
Ansvarlig

ZERObyg/EUC Syd
ProjectZero

ZERObyg/EUC Syd
ProjectZero

ZERObyg/EUC Syd
ProjectZero

HVORDAN:
Finansiering

Partnerne finansierer selv
og undersøger mulighed
for medfinansiering fremadrettet

Finansiering af boligejerne/grundejerforeningerne,
boligforeningerne og
udlejere

Finansiering af boligejerne/
grundejerforeningerne, boligforeningerne og udlejere

S:
Tiltrække kunder til energirenovering og skabe flere
jobs.

S:
Tiltrække kunder til energirenovering og skabe flere
jobs.

A: Der skabes tryghed
omkring energirenovering
med målrettet information
til aftagerne

A: Der skabes tryghed
omkring energirenovering
med målrettet information
til aftagerne

EFFEKT:
Fordele for
sælger (S) og
aftager (A)

ZEROboligbussen – en idé!
Idéen om en ZEROboligbus bygger på behovet for
at bringe løsninger, vejledning og dialog ud, der hvor
borgeren er. Ideen om ZEROboligbussen er et supplement til ”Tupperware”-konceptet.
ZEROboligbussen (alternativt campingvogn) idéudvikles, og der udarbejdes fondsansøgninger evt. i
samarbejde med boligforeninger, pengeinstitutter og
EUC Syd/ZERObyg.
Idéen er, at bussen kommer rundt i hele kommunen i
løbet af en given tidsperiode, og giver den enkelte boligejer mulighed for i bussen at få svar på sine spørgsmål omkring energirenovering – energirigtig adfærd
– omstilling af varmekilde og ikke mindst finansiering af
eventuel renovering m.m.
I ZEROboligbussen vil der være mulighed for at tale
med lokale håndværkere, der også fungerer som
energivejledere. Det er muligt at møde en rådgiver
fra et lokalt pengeinstitut til at besvare de finansielle
spørgsmål. Målet er, at den enkelte borger skal kunne
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gå derfra afklaret og med stor motivation til at foretage
energirenovering i egen bolig.
Idéen med bussen bygger på at synliggøre mulighederne og fordelene ved energirenovering, der hvor borgeren er. Via denne måde at kommunikere til borgerne
”lokalt”, vil emner som økonomisk gevinst og finansielle
muligheder ved energirenovering og effektivisering
være en del af informationspakken, og give borgerne
mulighed for at se alle facetter ved energirenovering.
Bedre komfort og indeklima har høj værdi for boligejeren, ligesom formidling omkring værdisikring af boligen
med lokale, jordnære og konkrete cases vil være en del
af ZEROboligbussens kommunikationsplatform.
Fordele ved ZEROboligbussen
Løsningen med en bus ligner på flere områder
”Tupperware”-konceptet. Idéen bygger på at opnå
kontakt med borgerne i større grupper, men her skal
borgerne selv komme til bussen med spørgsmål om
energirenovering og ændring af adfærd.

Fokusområde: BORGERE

ZEROboligbussen kan med fordel også bruges som
markedsplads for interessenter og aktører ved påvirkning af energirigtig adfærd og interesse for energirenoveringer hos andelsboligforeningerne og i de private
udlejningsejendomme.

Milepæle 2013 – 2015
Konceptet er køreklart
og udbredes/
markedsføres
Ansøgning om samarbejdspartnere.

Udvikling og definition
af koncept

Videreudvikling af
koncept efter samarbejdspartneres ønsker

Køreplan
HVAD:
Aktivitet

Step 1: 2013
Konceptudvikling
med differentiering af
energirenovering og
adfærd

Step 2: 2014-15
Konceptet er færdigudviklet og opstartes

Step 3: 2016-20
Fortsat kørende energibus
rundt i regionen

HVEM:
Ansvarlig

EUC Syd,
ProjectZero, pengeinstitutter og boligforeninger

ZERObyg/EUC Syd
ProjectZero

ZERObyg/EUC Syd
ProjectZero

HVORDAN:
Finansiering

Partnerne undersøger
mulighed for finansiering
fremadrettet

Finansiering af projektets
parter

Finansiering af boligejerne/
grundejerforeningerne,
boligforeninger, udlejere og
regionale aktører

S:
Tiltrække kunder til energirenovering og ændring
af adfærd

S:
Tiltrække kunder til energirenovering og ændring
af adfærd

EFFEKT:
Fordele for
sælger (S) og
aftager (A)

A: Der skabes tryghed
omkring energirenovering
med samlet og målrettet
information til aftagerne.
Boligejerne får viden
om mulighederne for
besparelser ved ændring
til energirigtig adfærd

Håndværkerne som energivejledere og
frontløbere – en idé!
Energivejledernetværket bygger på interesse og involvering af områdets håndværkere og entreprenører.
En stor del af områdets håndværkere er uddannede
energivejledere fra Teknologisk Institut, og er villige til
at foretage vejledninger af kommunens boligmasse i
langt større skala end hidtil.

Med fokus på efteruddannelse i energioptimering og
energivejledning, er målet at klæde håndværkerne på
til at kunne vejlede boligejerne til energibesparelser,
bedre komfort og indeklima ved energirenovering.
For at bringe dette tilbud om energivejledning bedre i
spil, kan der med fordel uddannes langt flere medarbejdere i håndværksvirksomhederne til at kunne identificere boliger, der har et stort potentiale for rentable
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energirenoveringer. Den unge svend, der er klædt energirigtigt på til at identificere nogle af energiproblemerne
hos boligejeren, kan med fordel henvise boligejeren til
en eventuel grundigere og målrettet energivejledning.
Uddannelse og videreuddannelse af områdets håndværkere, såvel mestre som svende til energivejledere,
kan få stor betydning for jobskabelsen i området. Med
et stort korps af energivejledere kan energivejledning
med fordel også tilbydes til mindre virksomheder.
Der arbejdes allerede nu, særligt i regi af ZERObyg,
løbende på at udvikle og styrke værktøjer til at effektivisere og lette energivejledning for den enkelte
håndværker.

For at kunne sikre engagement fra Sønderborgområdets håndværkere, har evalueringer af ZERObolig
programmet peget på, at håndværksvirksomhederne
ønsker et fælles fundament, at energivejledernetværket kan bindes sammen et sted. Det kunne være et
administrationskontor, der repræsenterer alle områdets
energivejledere og varetager borgernes ønsker om
energivejledning. Endvidere administrativt sikre ”Tupperware” partyerne og ZEROboligbussen. Sådanne
aktiviteter vil kræve fondsmidler og opbakning fra de
faglige organisationer og områdets uddannede energivejledere for at kunne sikre den rette ekspertise og
kommunikation omkring energirenovering til borgerne
– og finansieringen!

Køreplan
HVAD:
Aktivitet

Step 1: 2013
Områdets energivejledere
klædes på til at tilbyde
energivejledning til boligejerne.
Der arbejdes med at inddrage virksomhedernes
svende gennem uddannelse i energivejledning

Step 2: 2014-15
Områdets håndværksvirksomheder udbyder energivejledning til borgerne,
forankret i ZERObyg

Step 3: 2016-20
Energivejledning og
udbredelse af fordele
ved bedre indeklima og
komfort fortsætter

HVEM:
Ansvarlig

ZERObyg/EUC Syd

ZERObyg/EUC Syd
ProjectZero

ZERObyg/EUC Syd
ProjectZero

HVORDAN:
Finansiering

Partnerne finansierer selv
og undersøger mulighed for medfinansiering
fremadrettet. Kurserne har
egenbetaling

Borgerne betaler for energivejledningen.
Markedsføring o.a.
finansieres evt. af håndværksvirksomhederne og
faglige organisationer

Borgerne betaler for energivejledningen.
Markedsføring o.a. finansieres evt. af håndværksvirksomhederne og faglige
organisationer

S:
Tiltrække kunder til energirenovering og skabe flere
jobs

S:
Tiltrække kunder til energirenovering og skabe flere
jobs

A: Der skabes tryghed
omkring energirenovering
med målrettet information
til aftagerne

A: Der skabes tryghed
omkring energirenovering
med målrettet information
til aftagerne

EFFEKT:
Fordele for
sælger (S) og
aftager (A)

Konceptets robusthed
Energivejleder-netværket er katalysator for realisering
af energireduktioner for de private boligejere. Netværket
medfører i sig selv ikke reduktioner, men er bidragende
til viden hos borgerne, der i sidste ende skal sikre
reduktioner.
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Konceptets effekt i forhold til fokusområdets målsætninger:

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept
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Energivejleder-netværket er i afklarings- og udviklingsfasen forankret hos lokale aktører, mens den langsigtede markedsbaserede forankring ikke er afklaret. De
enkelte elementer (idéerne) skal yderligere udvikles for
at sikre denne forankring.
Tidsmæssigt kan konceptets udvikling allerede igangsættes i 2013 og konceptet kan ved en markedsbaseret
forankring fuldt implementeres inden 2020. Der er samtidig et stort potentiale, også for den lokale jobskabelse,
i at udbrede konceptet til Region Syddanmark og særligt til kommunerne i det tidligere Sønderjyllands Amt.

Formål og indhold
Konceptet omkring energioptimering i private udlejningsejendomme bygger på målrettet kommunikation til
forskellige udlejersegmenter og lejere, som på et oplyst
grundlag har tryghed samt flere incitamenter og større
motivation for at komme i gang.

Konceptet vurderes på baggrund af disse betragtninger
til at have en middel til høj robusthed.

Energirenovering af private udlejningsejendomme
har et stort potentiale, især fordi omfanget hidtil har
været begrænset – de lavthængende frugter er endnu
ikke plukket. Udlejere er generelt ikke informeret om
muligheder/potentialer for energirenovering, og har
svært ved at se ”what’s in it for me?”. Energirenovering
skal tænkes ind i processen, når der alligevel skal laves
forbedringer af ejendommen.

Forretningskoncept:
Private udlejningsejendomme

Første fase indeholder en undersøgelse af markedet,
som grundlag for hvilke tiltag og kommunikation, der

Summary
Delsegmentet lejeboliger svarer til 17 % af Sønderborgområdets boliger. Konceptet Energioptimering i private
udlejningsejendomme har til formål både at realisere
CO2-reduktioner og bedre driftsøkonomi i de private udlejningsejendomme. Konceptet henvender sig primært
til alle udlejere, professionelle, som småinvestorer, med
opkvalificering og mere viden til beslutningsstøtte inden
for energirenovering - og optimering. Den sekundære
målgruppe er lejerne, som skal inddrages i potentialet
for energirenovering - og optimering af deres lejlighed
samt mere energirigtig adfærd i hjemmet.
Succeskriterier 2020

Udlejningsejendomme er i 2020 attraktive boliger
for borgerne i Sønderborg som følge af løbende
energirenoveringer på ejendommene, der øger
boligernes kvalitet og forbedrer deres driftsøkonomi og energiregnskab.

kan få de private udlejere til at komme i gang. Herefter
foretages en afprøvning af materialet som giver håndfaste erfaringer, som evt. kan udbredes og forankres
andre steder. Til sidst sættes formidlingen omkring
energioptimering i system overfor de private udlejningsejendomme.
Udlejer opnår flere fordele ved at energirenovere sin
udlejningsejendom.
nn Vigtigst af alt: Med jævnlig vedligeholdelse og
energirenovering er det muligt at udleje lejlighederne
i ejendommen i fremtiden, også om 10 år
nn Bedre driftsøkonomi i ejendommen
nn Glade lejere, som oplever forbedret komfort, sundt
indeklima og mindre udgifter til energiforbrug
nn Lejere, som bliver boende længere pga. ejendommens stand generelt
nn En ”grønnere profil” kommer til at spille en større rolle
i fremtiden, når borgere skal vælge, hvor de vil bo
nn Mere vedligeholdelse, og dermed mindre istandsættelse
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Konceptets robusthed
Konceptet, Energioptimering i private udlejningsejendomme, kan blive accelerator for realisering af
energireduktioner for de private udlejningsejendomme.
Målgruppen er klart defineret og ligeledes vejen til
realisering af konceptet.

Katalysator

Accelerator

Milepæle 2013 – 2015
- Opsamling og
formidling

- Strategi og kommunikation
- Markedsføring og
målgruppeaktiviteter

Bærende koncept

Konceptet er i denne fase forankret i ProjectZero og
Advice A/S – finansieret med støtte fra Grundejernes
Investeringsfond.

- Analyse og viden af
målgrupper og marked
(både eksisterende
og nye)
- Involvering og support
fra centrale stakeholdere i denne fase

Konceptet vurderes på baggrund af disse betragtninger
at have en middel til høj robusthed.

Stakeholderplan
Hvem

Hvorfor

Hvordan

Hvornår

Virksomheder

Advice A/S

Samarbejde med
ProjectZero om GIprojekt

Indsamling af data,
analyser

Start Q2 2013

Organisation

Sønderborg
Udlejerforening

Stor viden om markedet samt udlejere
i Sønderborg

Hjælpe med at segmentere, afholdelse
af arrangementer

Start Q2 2013

Kommunen

Afdeling BYG

Råder over BBR og
andre databaser/
oplysninger

Lave udtræk over
alle udlejnings-ejendomme i Sønderborg

Q2 2013

Håndværkere

ZEROhåndværkere
(certificeret gennem
ZERObyg)

Faglig viden og
realisering af renoveringsprojekter

Håndværkerne skal
vejlede udlejere,
og gennemføre de
planlagte renoveringsprojekter

Start Q2 2014

Forretningskoncept: Boligforeninger
Nearly Zero Energy Buildings - ZEROboligforening - NZEB ZEROboligforening
Formål
Projektet ”NZEB Zeroboligforening” fokuserer på at åbne op for det potentiale for energieffektivisering til NZEB-standarden, der findes i områdets ca. 9.800 almene boliger.
NZEB ”Nearly Zero Energy Buildings” er den nye EU-standard for bygningers energiforbrug, som skal energisikre
fremtidigt byggeri og reducere energiforbruget i de eksisterende bygninger/boliger med 90 % frem mod 2050.
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Konceptets indhold og nødvendighed
Konceptet bygger på en kombination af energieffektivisering, kombineret med energiforsyning på bygningen/
boligen alternativt fra lokalområdet. Energiforsyningens
virkemidler omfatter dermed solceller, solvarme, vindmøller, varmepumper, grøn fjernvarme etc. Det er udfordringen at tænke bæredygtigt (ressourcer, økonomi og
socialt) og langsigtet i implementeringen af NZEB.
Udfordringen er at finde drivers som kan skabe efterspørgsel og samtidig kvalificere udbuddet langt bedre.
Energi fylder i stigende grad meget i lejernes budgetter,
men indgår ikke i dag som et hovedfokusområde for
boligforeningerne. Derfor bliver kun de lavthængende
frugter plukket.
Der er behov for at udarbejde en klima-strategi i boligforeningernes bestyrelser, og der er behov for at diskutere denne i foreningernes demokratiske fora. Sidst-

nævnte med fokus på at skabe en accept/opbakning til,
at indsatsen på klimaområdet styrkes med henblik på
realisering af NZEB i 2029.
Boligforeningerne klager i stigende grad over rådgiverkvaliteten i udbudte projekter. EU udbudsregler og
presset prissætning er med til at forringe kvaliteten. Der
er behov for at løse denne udfordring samtidig med at
overliggeren på energiområdet hæves yderligere.
En mulig løsning på udfordringen er beskrevet i nedenstående 5 step-proces, som fokuserer på at formulere
en klimastrategi, sikre ”demokratiets” opbakning,
forbedre processer/samarbejde samt teste og implementere løsningerne i et tæt samarbejde med lokale
stakeholdere, nordiske eksperter og business-aktører.
For efterfølgende at sprede resultaterne til andre boligforeninger og aktører i både Danmark og udland.

2. Participation

4. Test & implementation

1. NZEB Strategy

5. Dissemination

3. The bidding process

Figur 1

Projektet har med opbakning fra lokale stakeholdere og
nordiske stakeholdere primo juni 2013 ansøgt Nordic
Built om medfinansiering til projektets realisering.
Konceptets robusthed
Konceptet ”NZEB ZEROboligforening”, kan på sigt
blive accelerator for realisering af energireduktioner
i Sønderborg-områdets boligforeninger, men er som
nuværende koncept en katalysator for vejen mod bedre
komfort og indeklima og ikke mindst energibesparelser
i boligforeningerne.

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept

Konceptet er forankret hos lokale aktører og er igangsat medio 2013.
På baggrund af disse betragtninger vurderes konceptet
at have en høj robusthed.
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VIRKSOMHEDER

Mål for fokusområdet
Fra 2015 til 2020 skal fokusområdet Virksomheder
have reduceret CO2-udledningen i Sønderborg-området
med 28.000 ton CO2, svarende til 18 % af det samlede
reduktionsbidrag.

Udfordringer
Et centralt dilemma er finansiering af klima- og energiprojekter i virksomhederne. Tendensen viser, at
virksomheder typisk investerer i projekter, der har en
tilbagebetalingstid på maksimalt 4 år. I mange tilfælde
vil der ikke være en økonomisk gevinst ved at omstille
til VE.
En væsentlig forudsætning for virksomhedernes
engagement i energi og klima er at både ledelse og
medarbejdere engageres. Virksomhedens klimastrategi
skal derfor forankres i hele virksomheden.

og henvender sig til virksomheder i alle størrelser og
brancher. Konceptet er todelt og adresserer virksomheder, der endnu ikke er aktive deltagere i ProjectZero,
samt de virksomheder, som ønsker at styrke deres
indsats og bidrage yderligere.
Gennem ZEROcompany- og ZERObutikprogrammerne
er der høstet værdifulde erfaringer; at stærke netværk,
involveret ledelse og synlig formidling virker. Disse
erfaringer er inddraget i processen ved udvikling af
konceptet ZERO+business. Begge programmer har vist
robuste resultater i form af CO2-reduktioner, og pro-

grammerne har et højt kendskabsniveau i erhvervslivet
såvel som hos borgerne. Derfor vil de to programmer
fortsætte. ZERO+business konceptet er en videreudvikling og styrker struktur og proces. En kraftigere
segmentering af virksomhederne indgår heri.
Succeskriterier 2020

I forbindelse med finanskrisen har der været fyringer
og lukninger af virksomheder, men flere virksomheder
viser tegn på vækst. Derfor skal der tages højde for et
formodentligt stigende aktivitetsniveau og produktion
i virksomhederne, der alt andet lige også vil medføre
en stigning i energiforbruget. Derfor skal der fokuseres
på fastholdelse af allerede realiserede besparelser.
Opgaven med at afkoble økonomisk vækst fra vækst
i CO2-udledning skal realiseres gennem gennemgribende energibesparelser hos virksomhederne, der
sikrer at segmentets store reduktion i energiforbruget
fastholdes. Afkoblingen er den største udfordring for
fokusområdet og øger målsætningerne væsentligt.

Jobskabelse i fokusområdet Virksomheder
Der er for fokusområdet Virksomheder beregnet et
gennemsnitligt årligt, direkte investeringsbehov på 194
mio. kr. i perioden 2016-2020. En gennemsnitlig årlig investering på 194 mio. kr. vil generere 187 jobs svarende
til 935 årsværk i perioden 2016-2020.
Hertil kommer den indirekte jobskabelse og den positive effekt på virksomhedernes omsætning af en styrket
grøn profil.

Alle virksomheder i Sønderborg-området kender
som minimum potentialerne for at opnå energireduktion og økonomiske besparelser på
driften. Flertallet af virksomhederne har igangsat konkrete aktiviteter for at nedbringe deres
energiforbrug.

Formål
Konceptet giver virksomheder i alle størrelser og
brancher i Sønderborg-området viden om applikationer, virkemidler og kurser, der gør det nemt at komme
i gang med energireduktioner i virksomheden. Disse
er udviklet ud fra en segmentorienteret tilgang og er
tilpasset virksomhedens behov, så de på en enkel og
overskuelig måde kan opnå energibesparelser inden for
en relativ kort tidsramme og økonomiske besparelser
med en overkommelig investering. Derudover giver
konceptet de virksomheder, som allerede er med i programmerne, mulighed for videreudvikling og yderligere
reduktioner. Dette gøres bl.a. gennem tilbud om deltagelse i relevante kurser, der skal være med til at sikre
en fastholdelse af de deltagende virksomheder.

Forretningskoncept: ZERO+business

Summary
Via forretningskonceptet ZERO+business til energioptimering og omstilling i områdets virksomheder kan
der opnås markante CO2-reduktioner og økonomiske
besparelser i virksomhederne. Konceptet er universelt

37

Fokusområde: VIRKSOMHEDER

Konceptets indhold
Følgende illustration visualiserer konceptet med dets forskellige stadier.

Prisen går til...

-30 % CO2
Segmenteret
tilgang

-15 % CO2

-10 % CO2
nn Kursus i klimaledelse
nn Individuel handlingsplan
nn CO2-beregning

Kursus

Kursus

nn Dokumenteret
medarbejderinddragelse

nn Scope 3
nn CSR strategi
nn Grøn virksomhedsprofil

Årlig prisuddelling til dem
der gør en ekstra indsats

Årlig

nn Lavthængende frugter
nn Kort tilbagebetalingstid
nn Nemme investeringer

nn Indberetning af CO2-regnskab
nn Opfølgning på handlingsplan

Value proposition

Markedsplads
Firma A

Firma C

Firma B

Firma D

nn Bundlinje
nn CSR

Figur 2. ZERO+business
1) Første step tager udgangspunkt i en segmenteret
tilgang med tilbud til virksomheden om nemt at komme
i gang med energioptimering og reduktioner. Dette sker
blandt andet i form af tilbud om deltagelse i et klimaledelseskursus. Kurset bliver struktureret således, at
det vil fokusere på behovet i det specifikke delsegment
og derfor variere. Konceptet vil derfor kunne rumme
industri, handel og service samt landbrug – altså hele
fokusområdet.
Ved deltagelse på klimaledelseskurset får virksomheden værktøjer, der nemt kan implementeres. Værdien
for virksomheden ligger i, at de i løbet af tre eftermiddage får adgang til et læringsforløb i klimastrategi,
CO2-beregning, tekniske virkemidler, medarbejderinvolvering, branding m.m. Altså værktøjer og motivation til
hvordan de lavthængende frugter plukkes og dermed
en enkel måde til at finde de første besparelser – både
hvad angår CO2 og effekt på bundlinjen.
2) Andet step forudsætter realisering af et absolut
reduktionsmål inden for ét år på minimum 10 %. Erfaringer viser, at dette kan realiseres ved at plukke de
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lavthængende frugter med en kort tilbagebetalingstid
og simple investeringer. Klimaledelseskurset er med til
at bane vejen for en 10 % CO2-reduktion.
3) Tredje step består af mere ambitiøse reduktioner
og energibesparelser, efter at en virksomhed har
reduceret de første 10 %. Som ses i figur 2 består
ZERO+business af forskellige trin, hvor virksomheden
får adgang til relevante forløb og kurser, når der er realiseret yderligere CO2-reduktioner. Det betyder, at virksomheden undervejs vil få flere værktøjer til at realisere
yderligere reduktioner. Erfaringer fra ZEROcompany
programmet viser, at virksomheder ønsker inspiration
og konkrete værktøjer til yderligere reduktioner undervejs i forløbet. Kurserne skal derfor sikre, at virksomhederne fortsætter mere ambitiøst efter de første 10
%. Samtidig skal kurserne være med til at motivere
virksomhederne til at skabe yderligere reduktioner ved
at stille dem nye incitamenter i sigte, såfremt de flytter
sig yderligere op af lærings- og modenheds-trappen.
Målepunkterne for, hvorvidt en virksomhed er på det
ene trin eller det andet, er absolutte CO2-reduktioner
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ud fra et basisår. Disse konkrete CO2-mål vil variere fra
delsegment til delsegment. Således vil en handels- og
servicevirksomhed ikke blive stillet de samme krav,
som en stor industrivirksomhed. Ligeledes vil kurserne
undervejs differentiere, således at virksomhederne
tilbydes kurser efter behov.

Microvirksomheder og butikker – den brede segmenterede tilgang betyder, at det ligeledes kan rumme
ZERObutiks programmet samt mindre virksomheder. Et
underliggende konceptforslag til micro-virksomheder og
butikker er under udarbejdelse. Konceptet vil ligeledes
blive udviklet i samarbejde med fokusområdet Borgere
og indeholde elementer fra energivejledning af borgere.

Konceptets salgsbudskaber
nn Økonomisk gevinst i form af reducerede omkostninger til energiforbrug
nn Virksomheden reducerer sit carbon-footprint
nn Virksomheden udvikler en ny grøn ansvarlighedskultur
nn Øget brand-værdi i form af profilering som en samfundsansvarlig virksomhed (CSR)
nn Erfaringsdeling via et stærkt netværk med andre
virksomheder i området
nn Opstart af nye forretningsnetværk gennem strategiske samarbejder med andre virksomheder
nn Virksomheden vil udvikle en platform for nye
grønne forretningskoncepter og løsninger
nn Strategisk konkurrencefordel, hvor det er muligt at
positionere sig bedre end konkurrenter og være på
forkant med nye kundekrav og præferencer
nn Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
nn Være på forkant med fremtidig miljølovgivning
Krav til virksomhederne
Programmet stiller krav til virksomhederne. Der vil i
opstartsfasen blive stillet krav om indberetning af en
klimastrategi indeholdende en handlingsplan for den
pågældende virksomhed. Denne handlingsplan danner
basis for den proces, virksomhederne skal igennem for
at reducere de første 10 %.
Virksomhederne skal ligeledes én gang årligt indberette
et CO2-regnskab. Dette skal dokumentere virksomhedernes besparelse og samtidig danne grundlag for bl.a.
den årlige prisuddeling blandt virksomhederne.

Del-segmenter
Konceptet har en bred segmenteret tilgang, hvilket
gør, at konceptet både er rettet mod industri, handel
og service samt landbrug. Konceptet er udviklet, så
alle virksomheder vil være motiverede for at træde ind
i programmet, og ikke føle sig hverken over- eller underkvalificeret i forhold til programmet.

Industri – Industrisegmentet inddeles i tre grupper efter
antal ansatte, således at der ikke stilles de samme krav
til industrivirksomheder med 1-10 ansatte, som dem
med over 100 ansatte. Herved vil hver virksomhed blive
kategoriseret, og både ved opstart i form af klimaledelseskursus og fremadrettet vil tilbud og krav være
udviklet til netop deres delsegment, hvorved virksomheden både vil få en positiv start samt være motiveret
til at finde yderligere besparelser.
Markedsplads
En vigtig del af konceptet består af en markedsplads for
aktører med interesse i rådgivning og salg af energireducerende produkter og løsninger. Denne markedsplads skal sikre en let tilgængelighed samt synlighed
for virksomhederne både i opstartsfasen og til fremadrettede energiprojekter. Platformen vil være elektronisk,
således at de virksomheder, der tilbyder ydelser på
markedspladsen, vil være at finde på en online portal.
Det vil som virksomhed være muligt at segmentere
søgningen, så man på en nem og overskuelig måde
kan finde de virksomheder, der netop specifikt tilbyder
det, man søger. Derved skabes der nemt et overblik
for virksomhederne, og aktørerne får mulighed for at
beskrive netop deres ydelse. Derudover vil aktørerne få
muligheden for via messer og workshops at vise og forklare deres services og produkter til virksomhederne.
Markedspladsen har umiddelbart ingen begrænsning i
form af antallet af virksomheder, der kan give tilbud. På
nuværende tidspunkt har tre virksomheder tilkendegivet, at de ønsker at blive en del af markedspladsen i
form af deres service/produkt, og andre virksomheder
med relevante løsninger kan ligeledes deltage i markedspladsen. De nuværende virksomheder er SE Big
Blue, Schneider Electric og Alsmatik A/S (se Bilag 4).
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SE Big Blue leverer løsninger til reduktion og styring
af energiomkostninger og identificerer, dokumenterer
og realiserer energibesparelsespotentialer hos virksomheder. SE Big Blue tilbyder både at garantere og
finansiere besparelserne. Screening af virksomhedens
muligheder består dels af en gennemgang af selve
fremstillingsprocesserne, og dels af en gennemgang af
forsyningsanlæggene. Med EPC og ESCO sikres det,
at energibesparelserne bliver realiseret, og at virksomheden straks kan forbedre både konkurrenceevne og
indtjening.
Schneider Electric er global ekspert med fokus på bl.a.
energioptimering og styring og tilbyder nemme løsninger for virksomheder, der ønsker at spare på energi og
CO2-udledning. Schneider Electric arbejder med et bredt
spektrum af energi- og vedligeholdelsesløsninger rettet
mod virksomheders individuelle behov. Det sker i fire
faser: foranalyse, detaljeret analyse og projektudvikling,
implementering samt opfølgning og overvågning.
Schneider Electric kan ligeledes tilbyde ESCO-finansiering.
Alsmatik A/S udvikler software- og hardwareløsninger
til komplette automatiseringsanlæg, tilpasset virksomhedens specifikke ønsker og behov med fokus på
håndgribelige, målbare og vedvarende forbedringer,
der giver kontante økonomiske besparelser for virksomheder.
Årlig prisuddeling – Der vil én gang årligt blive uddelt
priser til de virksomheder, som har gjort en ekstra indsats, og som kan dokumentere denne indsats. Denne
prisuddeling skal motivere andre virksomheder til også
at gøre en ekstra indsats.
Finansieringsmodel
Konceptet vil ligeledes give mulighed for brug og
synliggørelse af ESCO-modeller, Energy Performance
Contracting og andre lignende aftale- og finansieringsmodeller.
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ProjectZeros rolle
ProjectZeros rolle i konceptet vil være formidler. Konceptet skal forankres hos eksterne aktører, herunder de
markedsaktører, der vil være en del af diverse workshops og messer. ProjectZero udvikler, koordinerer og
driver konceptet.
Konceptets nødvendighed
Erfaringer fra ZEROcompany programmet viser, at
netværk, ledelse og formidling virker. Dette skal derfor
styrkes og udvikles yderligere. Flere virksomheder
udtrykker ønske om at komme i gang med at reducere
deres energiforbrug. Dette skal imødekommes ved
den segmenterede tilgang og markedspladsen, der
skal synliggøre løsningerne, der skaber reduktioner.
Ligeledes viser erfaringer, at virksomhederne efter at
have taget de første spæde skridt selv tager initiativ til
at finde yderligere reduktioner. Synliggørelse af best
practice cases styrker rekruttering af virksomheder,
samtidig med at det skaber en brand-værdi for de
virksomheder, som profileres. Derfor skal profileringen
af virksomhederne stige proportionelt med virksomhedens reduktionstal og energitiltag, og brugen af de
gode cases skal styrkes og bruges aktivt i både kurser
og rekruttering.
Konceptets aftagere
Alle typer af virksomheder er potentielle aftagere af
konceptet. Konceptet i form af den segmenterede
tilgang henvender sig til alle typer af virksomheder, ligesom de forskellige stadier i ZERO+business skal være
mulige at bestige uanset branche og størrelse.
Forankring
Der er allerede skabt en base for konceptet. Dette i
form af stor deltagelse og interesse i netværksaktiviteter og arrangementer, samt i form af positive tilkendegivelser for markedspladsen; herunder de tre tilbud fra
førnævnte virksomheder.

Fokusområde: VIRKSOMHEDER

Både Sønderborg Kommunes Teknik og Miljø afdeling
og Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter har tilkendegivet, at der er store potentialer i konceptet i form af CO2reduktioner og vækstskabelse. Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere været aktiv omkring rekruttering af
virksomheder. Ligeledes har Sønderborg Erhvervs- og
Turistcenter bakket op om programmerne og udbredt
fordelene gennem deres netværk.
Konceptets robusthed
Konceptet har karakter af både at være katalysator og
accelerator. Konceptet medfører i sig selv en række
reduktioner og bidrager delvist til realiseringen af
målsætningerne. Størstedelen af realiseringen sker dog
som følge af konceptet som forbillede med en accelererende effekt. Konceptet skaber en synlighed gennem
best practice cases, og kurser og netværk accelererer
yderligere reduktioner.

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept

Konceptet er forankret hos lokale aktører, og har deltagelse af flere nationale aktører og baseres i stigende
grad på markedsaktørers involvering og en styrkelse af
netværket omkring energibesparelser og omstilling hos
virksomheder. Konceptet er allerede i udviklingsfasen
og kan dermed implementeres inden 2020.

Opsummerende tilbyder ZERO+business
nn Tekniske løsninger og virkemidler med effekt på
energiforbruget
nn Finansieringsmodeller (eksempelvis via ESCOmodeller)
nn Muligheder for deltagelse i strategiske samarbejder
nn Kursusforløb i klimaledelse tilpasset virksomhedens behov indledningsvis
nn Kurser undervejs med værktøjer til yderligere
reduktion i virksomheden
nn Erfaringsudveksling med andre virksomheder i form
af ERFA-møder og ERFA-grupper og deltagelse i
workshops
nn En markedsplads med aktører, der tilbyder både
tekniske løsninger, rådgivning, m.m.
First steps
nn Fastlægge konkrete krav til delsegmenterne for at
kunne bevæge sig op i stadierne i ZERO+business
nn Udvikle og fastlægge et segmentopdelt klimaledelseskursus med inddragelse af eksterne oplægsholdere til kursusdagen om tekniske virkemidler
nn Synliggøre best practice cases på ZEROmap og
dataindsamling i form af bl.a. reduktioner, investeringer og tilbagebetalingstider
nn Udvikle markedspladsen
§§ Involvere flere aktører og udvikle platform

Konceptet vurderes på baggrund af disse betragtninger
til at have en høj robusthed.
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Det offentlige segment

Mål for fokusområdet
Fra 2015 til 2020 forventes fokusområdet Det offentlige
segment at reducere CO2-udledningen i Sønderborgområdet med minimum 8.000 ton CO2, svarende til 5 %
af det samlede reduktionsbidrag.

Udfordringer
Der er behov for mere fokus på og incitament til at
reducere energiforbrug og CO2-udledning hos offentlige
virksomheder og organisationer i Sønderborg-området,
og der er behov for at nytænke og afprøve nye energiservices, som giver smarte energiløsninger og frigiver
forretningspotentialer for virksomheder og håndværkere.
Den offentlige sektor er generelt underlagt regeringens
finanspolitiske rammer, som kan blive både strammet
og slækket i de kommende år, afhængig af udviklingen i
økonomien og den til enhver tid siddende regering, ligesom klimafokus i EU og i resten af verden spiller en vigtig rolle for den danske rammesætning. Staten har ambitioner om at gå foran med energirenovering af egne
bygninger, men der allokeres ikke altid de nødvendige
ressourcer til at sætte handling bag ordene. Desuden
har Sønderborg-området en række større offentlige
bygninger (sygehuse, slotte, Hærens Sergentskole og
øvrige skoler m.v.), som er energimæssigt utidssvarende, men formentlig ikke kan energirenoveres, før deres
fremtidige anvendelse og ejerforhold er klarlagt.

Jobskabelse i fokusområdet
Det offentlige segment
Det direkte investeringsbehov for fokusområdet Det offentlige segment er beregnet til 80 mio. kroner årligt. En
gennemsnitlig årlig investering i CO2-reducerende tiltag
inden for det offentlige på 80 mio. kr. resulterer i 51 job
svarende til 255 årsværk i alt i perioden 2016-2020.
Hertil kommer den indirekte jobskabelse som for fokusområdet er meget stort på grund af den store satsning
på udviklingen af et ZEROcity demonstratorium.

Forretningskoncept:
ZEROcity - demonstratorium
Summary
Via forretningskonceptet ”ZEROcity – demonstratorium”
skal hele Sønderborg-området blive et centrum for nye
smarte energi- og klimaløsninger, der skaber vækst,
jobs og CO2-reduktioner. ZEROcity demonstrerer ikke
kun energi- og klimaløsninger, men integrerer samtidigt
en ny grøn vækstramme for områdets fremtidige by- og

erhvervsudvikling. Nye Smart Energy løsninger og øget
anvendelse af ESCO-finansiering skal sikre en accelereret omstilling til et dynamisk energisystem.
ZEROcity øger Sønderborg-områdets attraktivitet som
international vært for afprøvning af nye løsninger og
bæredygtig byudvikling. ProjectZero og Sønderborg
Erhvervs- og Turistcenter koordinerer og integrerer,
Sønderborg Kommune er rammesætter og myndighed
med Sønderborg Forsyning som first-mover aktør på
ZEROcity udviklingen.
Succeskriterier 2020

I 2020 er hele Sønderborg-området et stort
demonstratorium med energi- og klimaløsninger,
relaterede teknologier, finansierings-, inddragelses- og læringsplatforme, alt sammen fokuseret
på den store omstilling til ”bæredygtige byer”. Det
næste step samtænker bæredygtig byudvikling
med Smart Energy og finansiering (ESCO).
Den nye tænkning spiller positivt sammen med
innovation, forskning og erhvervs- og byudviklingen, og Sønderborg er demonstratorium for EU´s
NZEB (Nearly Zero Energy Building) standard,
som i både by og landdistrikter skaber nye
løsninger i krydsfeltet energieffektivisering og
grøn energiforsyning af både boliger, bygninger
og transport.
Sønderborg er selv en aktiv aktør i både subregion Sønderjylland, det grænseoverskridende
samarbejde, Region Syddanmark og i Danmark med henblik på at bidrage med løsninger
og tænkning til den store omstilling overalt i
Danmark. Med større ”masse” dokumenteres
samtidig løsningernes skalerbarhed.
ZEROcity konceptet vil som en magnet tiltrække
interesserede byer, løsninger/producenter, myndigheder m.v. fra alle verdensdele, som ønsker
at lade sig inspirere til bæredygtig byudvikling og
deltage i Sønderborgs store omstilling.
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Formål
ZEROcity-konceptet skal gøre hele Sønderborgområdet til et fremtidsorienteret, førsteklasses energiog klimademonstratorium. Et demonstratorium, der er
aktions- og partnerdrevet samt eksperimenterende med
ambition om at kunne replicere og skalere løsningerne i
andre byer og bysamfund. Der er fokus på løsninger og
teknologier samt etablering af finansierings-, inddragelses- og læringsplatforme.
Der er nationalt et stort behov for at omsætte Smart
Energy fra tekniske muligheder til konkret handling
baseret på system- og forretningstænkning. Med ESCO
& Smart Energy igangsættes demonstrationsprojekter
målrettet de lavthængende frugter. Forudsætningen
for at komme i gang er investeringer up front, og det er
nødvendigt at sikre systemisk samarbejde på tværs af
kommunen, forsyningsselskaberne, ESCO-selskaber og
virksomheder. Samtidig skal der tænkes regionalt samarbejde og replicering og skalering ind i løsningerne.

Konceptets indhold
ZEROcity er en ny måde at tænke byudvikling på. Med
stigende urbanisering, klimaudfordringer og hastigt voksende ressourceudfordringer, udfordres verdens byer til
at blive både CO2-neutrale, bæredygtige og smarte.
ZEROcity-konceptet sikrer at Sønderborg med udgangspunkt i ProjectZero-visionen er på forkant med
udviklingen og konsoliderer denne gennem fuld-skalaudrulning af indsatserne og styrket fokus på bæredygtighed og SmartCity udvikling. Løsningerne skal
udfordres på økonomisk bæredygtighed og finansiering
med bl.a. øget ESCO-tænkning, således at de kan
repliceres og anvendes overalt i verden på gældende
markedsvilkår.
Konceptet tager i første omgang fat på de lavthængende frugter – bl.a. offentlige bygninger, boligforeninger
og forsyningsselskaber, hvor der allerede findes midler
til at igangsætte energirenovering.

Region Syddanmark

ZEROcity Demonstratorium

sub-region Sønderjylland
Kina

Tyskland

Grænse-trekanten
Bright Green Business
erhvervsturisme

skalering
forskning

ESCO SmartGrid

Energi- og
Klimateknologi

Biomasse
Erhvervsturisme

Figur 3.
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Værter for afprøvning
af ny teknologi
inklusiv Masterclass

byudvikling

NZEB-clusters

innovation
læring

energi/
klimaløsninger
inddragelse

ZEROcity
Demonstratorium

SmartGrid

ESCO

Figur 4. Figuren viser koblingen mellem demonstratoriets aktiviteter, koblingen til byens udvikling og
vækstskabelsen gennem tiltrækning af global opmærksomhed.
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Konceptet forudsætter et stærkt samarbejde på tværs
af kommune, forsyningsselskaber, ESCO-selskaber og
udvalgte virksomheder. SET og Lean Energy Cluster
kan sammen med ProjectZero initiere og assistere
involveringen af relevante stakeholdere. ZEROcity kan
på den korte bane kickstartes via ’Smart Energy light’
projekter igangsat af Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og fx Siemens eller andre interesserede
ESCO-selskaber.
Konceptet forudsætter ligeledes at ZEROcity-konceptet
tænkes sammen med både byudvikling, byplanlægning,
erhvervsudvikling og turismen, således at alle byens
stakeholdere oplever konceptet som en integreret del af
byens tænkning, udvikling og læring.
Det fremgår af modellen at en stærk kerne med ZEROcity demonstratorium baseret på SmartCity og ESCO
er grundlaget for konceptet, men også at denne kerne
forstærkes og konsolideres af yderligere lag som samtidig åbner op for forretningsudvikling, grøn jobskabelse
samt de målsatte CO2-reduktioner.

A lever for the wind
and solar

Deregulated E-market

Den store udfordring ligger i at skabe opbakningen til
den holistiske tænkning samt det dynamiske samspil
om indsatsområderne på tværs af områdets stakeholdere og aktører, samt i at forankre og konsolidere
projektet.
SmartEnergy udfordringen integreres i ZEROcity
demonstratoriet
Sønderborgs Smart Energy løsning er baseret på en
øget indpasning af vedvarende energi fra vind og sol.
Der er behov for at ”tænke smart” i både efterspørgslen (hos slutbrugerne), i forsyningen og på tværs af
fremtidens forsyningssystemer (el, fjernvarme og grøn
gas). Smarte bygninger, apparater, transportløsninger
m.v. er applikationer, som på en og samme tid løser sin
kernefunktion på en energieffektiv måde og har respekt
for samspillet med energisystemets behov for balance
imellem produktion og efterspørgsel.

Smart Buildings
Non residental

Smart Grid

nn Storage
nn Decentralized generation
nn Consumption

Residental

Flexible tariffs
Fluctuating Generation

Overall Energy Management in
building needed
(electricity, gas, oil)

Demand follows generation!

Figur 5. SmartEnergy stabiliserer balancen mellem udbud og efterspørgsel af energi
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De foreløbige drøftelser peger på at DREAM-projekt
platformen og samarbejdet (hvor bl.a. SE og Teknologisk Institut indgår) med fordel kan anvendes til at
formulere nye fælles udviklingsprojekter med bl.a. Lean
Energy Cluster.
ESCO-partnerskaber som en integreret del af løsningen
ESCO-partnerskaber er energipartnerskaber med private ESCO-partnere (Energy Service Companies). Det
særlige ved ESCO-konceptet er, at ESCO-firmaerne
normalt garanterer for de fundne energibesparelser,
og at de fundne energibesparelser finansierer gennemførelsen af projektet. ESCO-princippet har med
stor succes været brugt i andre lande, fx USA og også i
Danmark gennemføres flere og flere specielt offentlige

projekter som ESCO. Erfaringerne viser, at det for applikations-ejeren fortsat er en udfordring at specificere
og forhandle sine krav og ”bundle” sine ESCO-projekter
i passende pakker.
ESCO tager afsæt i en række tekniske løsninger
(virkemidler) til at reducere energiforbruget i offentlige
bygninger. Fx optimering af CTS-anlægget, ombygning
af ventilations- og varmeanlæg, effektivisering af belysning, omstilling til vedvarende energi, bedre isolering og
udskiftning af vinduer og døre, mere effektive apparater
etc. ESCO-projekterne bliver finansieret af de besparelser på energi-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter, der
opnås i årene efter projektets afslutning.

Bygningens
driftsomkostninger

Besparelse

Energiforbrug
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Eksempler på hvad man kan gøre

Belysning

Optimere CTS-anlægget

nn Ombygge ventilations- og varmeanlæg
nn Effektivisere belysning
nn Vedvarende energi
nn Isolering
nn Skifte vinduer og døre

Figur 6. SmartEnergy stabiliserer balancen mellem udbud og efterspørgsel af energi
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Sønderborg Kommune har tidligere gennemført omfattende energirenovering af egne ejendomme baseret
på låneoptagelse og ekstern rådgivning. Sønderborg
Kommune har netop i samarbejde med andre kommuner gennemført et udbud af gadebelysningen baseret
på ESCO-lignende løsninger. Sønderborg Kommune
er positiv overfor at undersøge mulighederne for øget
anvendelse af ESCO-tænkningen i kommunens renoveringsprojekter.
Implementeringen af energieffektiviseringen i ZEROcity
søges finansieret med ESCO-løsninger. Udviklingsaktiviteterne (herunder Smart Energy) søges finansieret
med en kombination af ESCO- og projektmidler fra
staten, EU og private stakeholdere. Ved at samtænke
flere udfordringer i samme løsning skabes der bedre og
mere robuste løsninger.
Sønderborgs særlige forudsætninger for at realisere
ZEROcity projektet
Sønderborg-området er kendetegnet ved en lang række
virksomheder som i dag enten producerer energi- ogklimaløsninger eller kommunikationsløsninger. Fælles
for virksomhederne er særlige kompetencer inden for
styring- og reguleringsteknik, en kompetence som kan
linkes tilbage til det tidligere Sønderborg Teknikums
(nu SDU) fokus på mekatroniske løsninger. Virksomhederne behersker såvel R&D som sourcing, produktion
og markedsføring.
ProjectZero-visionen blev formuleret af tænketanken
FuturaSyd i efteråret 2006 og igangsat i sommeren
2007. Oprindelig tænkt som et ambitiøst erhvervsudviklingsprojekt, efterfølgende reformuleret som en bredere
platform for at skabe involvering omkring demonstration
af den store omstilling i Sønderborg. Projektet har i de
forløbne år vist, at det er muligt at mobilisere lokale stakeholdere og skabe inddragelse omkring udfordringen
baseret på en række udviklede platforme. Det er også
dokumenteret, at indsatsen er effektiv i relation til både
effekt på CO2-reduktion og jobskabelse. Ligeledes

tiltrækker ProjectZero i dag stor interesse fra udlandet,

som ønsker at lære af Sønderborgs erfaringer med
ProjectZero. Der er udviklet en række gode cases og
på flere områder dokumenteret en skalering af løsningerne. Opgaven er at ”gå fuld skala” med respekt for
den korrekte timing af indsatserne og den usikkerhed,
der fortsat knytter sig til fremtiden.
Ved i Roadmap2020 at koble virksomhedernes kompetencer stærkere med ProjectZero-demonstratoriet
og samtidig styrke Smart Energy elementet, styrkes
samtidig muligheden for at inddrage flere både lokale
og eksterne virksomheder med fokus på styring, regulering og kommunikation.
ESCO-tænkningen udfordrer, idet den ikke tidligere
har været i anvendelse i hverken kommunen eller
virksomhederne. Men moderne finansieringsløsninger
er måske netop vejen til en opskalering af ProjectZero
såvel lokalt som regionalt.
ProjectZero har i dag en bred opbakning i byrådet,
virksomhederne og hos borgerne, hvilket dokumenteres
i den analyse som NIRAS i foråret 2013 har foretaget
for Sønderborg Kommune. Med henblik på udvikling
og demonstration af Smart Energy løsninger, er der
dog behov for at styrke samarbejdet yderligere med
forsyningsselskaberne samt virksomheder, skoler, universiteter og vidensinstitutioner. Lean Energy Cluster
repræsenterer en egnet platform for denne udfordring,
som sikrer både regional, national og international
tænkning.
ZEROcity som katalysator for vækst, udvikling og grøn
jobskabelse
ZEROcity-demonstratoriet bliver en katalysator for
vækstskabelse. På inputsiden sikrer et stærkt (politisk
og erhvervsmæssigt) lederskab en kobling af ambitioner, udfordringer, mulige løsninger, stakeholdere og
relationer. Gennem ZEROcity-demonstratoriet skabes
handling, resultater, partnerskaber, værdiskabelse,
inddragelse m.v.
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Region Syddanmark
sub-region Sønderjylland
Kina

Ambitioner
Udfordringer
Løsninger
Stakeholdere
Relationer
Lederskab
…..

Tyskland

Grænse-trekanten
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erhvervsturisme

skalering
forskning

byudvikling

NZEB-clusters
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klimaløsninger
inddragelse

Handling
Resultater
Partnerskaber
Værdiskabelse
Inddragelse
…

ZEROcity
Demonstratorium

SmartGrid

ESCO

Figur 7. ZEROcity som katalysator for vækst

ZEROcity-konceptets salgsbudskaber
nn Det nye ved ZEROcity konceptet er en holistisk
byudviklings-tænkning, som inkluderer ESCO og

Smart Energy
nn Kommunen, forsyningsselskaberne, universitetet
og områdets øvrige stakeholdere får en langsigtet
ledestjerne, som kvalitets- og fremtidssikrer beslutninger og investeringer
nn Øget innovations- og forretningsskabelse
nn Mulighed for at samtænke grøn byudvikling, vækst
og erhvervspolitik
nn Med ESCO-løsninger kan kommunen igangsætte
flere opgaver og får bedre bygninger og indeklima
nn Øget forretning og øget beskæftigelse blandt lokale
håndværkere
nn Styrket lokal kompetenceudvikling (bl.a. ZERObyg)
nn Energiselskaberne realiserer sparekrav
nn Virksomheder får ny viden fra tidlig afprøvning,
demonstration og systemtænkning
nn Regional vækst og jobskabelse gennem virksomhedsinddragelse
nn Forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder
nn Med ZEROcity Sønderborg får Danmark et fuldskala demonstratorium med mulighed for at ringene
breder sig til andre byer i regionen, Danmark og
udlandet
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ZEROcity-konceptets nødvendighed
ZEROcity opfylder følgende behov i markedet:
nn Der er behov for at samtænke flere samtidige udfordringer (energieffektivisering, klima, ressourcer,
finansiering, vækst, deltagelse, balance i energisystemet m.v.) og skabe bedre integrerede løsninger
nn Der er behov for at skabe et tværgående ejerskab
(og organisering), som bygger på forretning og som
understøtter de integrerede løsninger
nn Der er et stort markedsbehov for at kunne demonstrere konkrete erfaringer med energieffektivisering
baseret på ESCO (eller andre finansieringsmodeller) og med kobling af Smart Energy løsninger
nn Øget indfasning af vind og VE i energisystemet er
en global udfordring
ZEROcity-konceptets aftagere
Lokalt: Sønderborg-området, Region Syddanmark og
Danmark
Globalt: Byer og kommuner overalt i verden

Fokusområde: Det offentlige segment

milepæle 2013 – 2020

Etablering af koncept
nn Proof of concept –
sandsynliggørelse
(5 sider)
nn Sælge interesse &
buy-in
nn Etablere partnerskab
baseret på WIIFM –
kort og lang sigt
nn Egenfinansiering og
ekstern funding
nn Leadpartner: Sønderborg Forsyning

Dokumentering af
konceptet i større
skala
nn Afprøve løsninger
nn Dokumentere
nn Kommunikere
nn Søge flere penge

Skalering af koncept
nn Fra cases til
fuldskala
nn Regional spredning
nn Justere partnerskabet

First steps
EA Energianalyse, Siemens, Sønderborg Forsyning og
kommunen udarbejder sammen med ProjectZero, SET
og LEC et konceptpapir med screening af konceptets
uniqueness og værdi for involverede partnere.
Konceptets robusthed
Igennem ESCO-finansierede modeller sikres væsentlige energibesparelser og omstilling i det offentlige
segment, og der dannes baggrund for et nationalt
og internationalt ZEROcity demonstratorium. Forretningskonceptet ZEROcity er i forhold til fokusområdets
målsætninger et bærende koncept.

Konceptets effekt i forhold til fokusområdets målsætninger:

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept

Konceptet er i udviklingsfasen stærkt forankret hos
lokale og nationale aktører, og kan på denne platform
fremadrettet sikres en stærk og markedsbaseret forankring. Konceptet er allerede i udviklingsfasen og kan
med den rette deltagelse og forankring implementeres
inden 2020.
Konceptet vurderes på baggrund af disse betragtninger
til at have en meget høj robusthed.
Øvrige virkemidler
Øvrige potentielle virkemidler til at sikre 2020mål for Det offentlige segment:
nn Effektivisering af procesenergiområdet
nn Eliminering af standby-forbrug i relation til
sygehusene, Sønderborg Forsynings pumper, kommunens gadelys etc.
nn Fortsat fokus på regionens strategiske energiplanlægning med henblik på at øge kommunernes samlede indsats og samarbejde
på energiområdet
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Intelligent Energi

Mål for fokusområdet
Fra 2015 til 2020 skal fokusområdet Intelligent Energi
reducere CO2-udledningen i Sønderborg-området
med min. 43.900 ton, svarende til 28 % af det samlede
reduktionsbidrag.
I målsætningen er indeholdt en forventet nettilslutning
af yderligere 15 MW vindmøllekapacitet i Sønderborgområdet og en forventet udbygning af solcellekapaciteten til samlet 18 MW på egnede overflader.
I samspil med ZEROcity konceptet er det målet for
fokusområdet, at Sønderborg-området gøres til et
førsteklasses energi- og klimademonstratorium, hvor
fleksibelt forbrug og intelligente energiløsninger demonstreres side om side med koncepter, der sikrer et øget
samspil imellem de forskellige energisystemer.

Udfordringer
For demonstrationen og udvikling af et dynamisk, intelligent energisystem er det blandt andet en udfordring at
sikre værdiskabelsen for de involverede parter (særligt
anlægsparterne), samt at gøre det økonomisk attraktivt
at load-shifte (forskyde forbrug) for forbrugeren sammenlignet med de ekstraomkostninger, som etableringen af denne kapacitet betyder. Det er ligeledes en
udfordring, at der mangler realprissignaler og afregningsstrukturer, der understøtter sådanne tiltag.
For samspillet mellem de forskellige energisystemer
findes både dilemmaer og udfordringer af organisatorisk, teknisk og afgiftsmæssig natur. Varmeforsyningsloven og afgiftsproblematikken betyder, at rentabiliteten
af eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemerne er
tvivlsom. Det er ligeledes et spørgsmål, hvem der skal
drive udviklingen af det intelligente energisystem og
demonstrere cost-benefit for alle parter.
Udvidelsen af VE-kapaciteten i Sønderborg-området
og resten af landet rummer store udfordringer. Særligt
nabomodstand mod store VE-anlæg som eksempelvis
vindmøller og biogasanlæg har bremset udviklingen.
Placeringen af solcelleanlæg indebærer en række
uløste dilemmaer, der knytter sig til brugen af landbrugsjord og usikkerhed om de økonomiske rammer.
Samtidig betyder den historisk lave pris på CO2-kvoter
(2013) og en usikkerhed om CO2-kvotesystemets overlevelse, at store kvotebelagte virksomheder kan miste
motivation for at investere i VE.

Jobskabelse i fokusområdet
Intelligent Energi
På baggrund af et anslået gennemsnitligt årligt investeringsbehov på 51 mio. kr. estimeres beskæftigelseseffekten af en udvidelse af vindkapaciteten (i form af
landvindmøller) med yderligere 15 MW og udvidelse af
PV solcellekapaciteten med yderligere 10 MW PV solceller på egnede tage og i mellemstore-store anlæg. En
gennemsnitlig årlig investering på 51 mio. kr. inden for
dette fokusområde skaber 348 årsværk i alt i perioden
2016-2020 svarende til 70 jobs per år.
Hertil kommer den indirekte jobskabelse, særligt
igennem udvikling og demonstration af et intelligent,
dynamisk energisystem. ZERO-GI konceptet vurderes selvstændigt at kunne give anledning til 200 jobs
i Sønderborg-området, hvis det udrulles nationalt og
internationalt.

Smart Energy aktionsgruppe
Der eksisterer i Sønderborg-området et stort potentiale
for at demonstrere og udvikle systemer og løsninger til
realiseringen af et dynamisk, intelligent energisystem.
Dette understøttes af ”ZEROcity” konceptet beskrevet under fokusområdet Det offentlige segment og
”ZERO-GI” konceptet, der beskrives efterfølgende. Men
ProjectZero-visionens målsætninger giver anledning
til mange flere projekt- og forretningsmuligheder inden
for Smart Grid og Smart Energy markederne. For at
fastholde det positive momentum fra Roadmap-processen og identificere og igangsætte konkrete projekter
oprettes en ”Smart Energy aktionsgruppe”. Gruppen vil
igennem partnerskaber med aktuelle virksomheder og
institutioner fremme konkrete projekter med henblik på
forretningsskabelse og udvikling af nye koncepter.
Gruppen har indtil videre deltagelse af følgende medlemmer:
nn
nn
nn
nn
nn

Lean Energy Cluster
Danfoss
SE
Fjernvarmeselskaber
ProjectZero

Første møde i aktionsgruppen planlægges til efteråret
2013, hvor igangværende projekter diskuteres og nye
muligheder identificeres.

51

Fokusområde: Intelligent Energi

Forretningskoncept: ZERO-GI
Summary
Via forretningskonceptet ZERO-GI optimeres Sønderborg-områdets energiressourceforbrug med markant
forøget integration af energisystemerne, samtidig med
at der realiseres energibesparelser ved intelligent
udnyttelse af overskudsvarme. Konceptet finansieres
med en kort tilbagebetalingstid via energi- og driftsbesparelser, og giver desuden brugerne en forstærket
grøn profil.
Succeskriterier 2020

Med ZEROcity demonstratoriet og ZERO-GI
konceptet som drivere er Sønderborg-området i
2020 et stort demonstratorium for Smart Grid og
Smart Energy løsninger, hvor konkrete projekter
teknisk og forretningsmæssigt demonstrerer
intelligent og fleksibelt forbrug, integration imellem energisystemerne og nye systemløsninger
der sikrer bred værdiskabelse for kunden og
energisystemerne.
I 2020 er ZERO-GI konceptet udviklet, kommercialiseret og udbredt til det nationale og internationale marked.

Konceptets formål
ZERO-GI konceptet optimerer ressourceforbruget (ved
at integrere VE og nyttiggøre overskudskapacitet) og
udnytter mulighederne i infrastrukturen på tværs af
energiforsyningsarter, således at energileverandører
og forbrugere oplever en markant forretningsmæssig
gevinst samt en forbedret miljøprofil.
Desuden skal ZERO-GI konceptet skabe nye arbejdspladser som dels er konsulentbistand og dels udspringer af salg af komponenter og systemer.
Forretnings- og jobskabelse
Konceptet skaber 2 fuldtidsstillinger i de første to års
udvikling og implementering.
Når konceptet opskaleres og udbredes til øvrige byer
i Danmark, stiger jobskabelsen med faktor 20. Den
anslåede tidsramme er 2-4 år.
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Når konceptet derefter udbredes til udlandet, stiger
jobskabelsen yderligere med faktor 5. Den anslåede
tidsramme er 4-6 år.
Det vurderes af partnerne, at ZERO-GI konceptet fuldt
udrullet vil skabe 200 nye arbejdspladser, primært
lokalt. Denne yderligere jobskabelse er ikke medtaget i
de samlede jobskabelsesberegninger.
Konceptets indhold
ZERO-GI kombinerer eksisterende teknologi, en ny
forretningsmodel og en ny tilgang til udnyttelse af
overskudskapacitet i køleanlæg til at etablere en tovejs
energiinfrastruktur imellem el- og fjernvarmesystemer.
Ved at udnytte overskudskapacitet i konventionelt
dimensionerede køleanlæg og en sammenkobling med
nærliggende fjernvarmenet, kan disse anlæg levere
varme til nettene og skaber samtidig grundlag for et
fleksibelt samspil mellem el- og fjernvarmenettene.
Der etableres en energi-aggregator, som kan optimere
på tværs af forsyningsformerne (el, fjernvarme, gas,
spildevand) med en bæredygtig business case bag –
både økonomisk og miljømæssigt. Aggregator fungerer
som serviceudbyder, der har overblikket over applikationen, forsyning og kundens ønskede energiprofil.
Serviceudbyderen har adgang til alle nødvendige data,
inkl. energipris, prognose og energiforbrugsprognose.
Ud fra dette optimeres forbrugsprofilen med maksimal
udnyttelse af de aktiver (udstyr), som er installeret ud
fra konventionelle dimensioneringsbehov.
Serviceudbyderen (aggregatoren) skal, via sin risikovillighed og kompetence, etablere et bæredygtigt forretningsgrundlag som implicit tilgodeser gevinster ved alle
interessenter.
Konceptet vurderes at kunne etableres via kendt hardware teknologi og skal i første omgang etableres ud fra
en relativt simpel optimeringstilgang. Dette sikrer, at
konceptet ikke drukner i indviklede optimeringsrutiner.
Det vurderes, at selv en simpel udnyttelse af konceptet
fuldt ud vil give en bæredygtig case. Yderligere optimering kommer på tale i et senere forløb.
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WIN

Fjernvarme

WIN

WIN

Affald

Naturgas

WIN

Strøm

WIN

Øget energiudnyttelse

Mellemmandsvirksomhed
Aggregator Koncept
Win-Win-Win

Øget Vækst

WIN

Køling / Supermarked

Figur 8: ZERO-GI
Finansieringsmodel
Finansiering af konceptet (for kunden) sker gennem en
ESCO-model, hvor aggregator foretager investeringen
og henter denne hjem hurtigt via energibesparelserne.
Efterfølgende går besparelserne i større omfang til
kunden.
Partnerne i konceptet finansierer selv det indledende
forløb og undersøger mulighederne for at tiltrække
fondsmidler til den videre udvikling.
Værdiskabelse for deltagende aktører
Igennem ZERO-GI konceptet opnår fx Danfoss en
differentiering af produkters funktionalitet og de gøres
”Smart Energy system ready”. ZERO-GI konceptet
styrker samtidig positionering af køleapplikationer og
fjernvarmen generelt.
ZERO-GI konceptet skaber samtidig værdi for energiog forsyningsselskaber ved at optimere forsyningen,
og der skabes bedre muligheder for udnyttelse af VEbaseret el til eksempelvis køling og varmepumper.
Konceptets salgsbudskaber
nn One stop shop – “no hazzle” for kunden
nn Up front investering foretages af aggregator og
hentes hjem via energibesparelser

nn Tilbagebetalingstider for det konkrete projekt skal
være garanteret maks. et til tre år på investering.
Kunder får kontant glæde af tiltagene efter fem til
seks år
nn Kunden får grøn profil uden at skulle forholde sig til
ret meget
nn Kunden får mulighed for at styre et kompliceret
system baseret på få simple parametre
nn Elselskaberne opnår en unik position som virtuel
power plant plus en afbalancering af et fluktuerende
elsystem
nn Fjernvarmeselskaber opnår en tovejs energiinfrastruktur og øget integration af VE, samtidig med at
fossile brændsler udfases.
Konceptets nødvendighed
Det er nødvendigt at sammentænke teknologier og
udvikle nye systemløsninger for at udbrede Smart
Energy og Smart Grid løsninger, samtidig med at der
sikres værdiskabelse for slutkunden. Større energiforbrugere som supermarkeder, slagterier og hoteller
med procesvarme i overskud, opnår ved ZERO-GI
konceptet kontante fordele i form af energibesparelser,
driftsbesparelser, lettere investeringer og en grønnere
profilering og branding. Der skabes på denne platform
mulighed for implementering af Smart Energy og Smart
Grid løsninger.
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Konceptets udfordringer
For at konceptet bliver en kommerciel succes, skal en
række udfordringer adresseres. Blandt de væsentlige er:
nn Etableringen af en energi-aggregator baseret på
WIIFM-tænkningen
nn Deltagelse af supermarkeder og virksomheder med
kølebehov og overskudskapacitet
nn Deltagelse af aftagere for den producerede varme
(fjernvarmeselskaber)
nn Oprettelse af et ”beredskab” der identificerer nye
projektmuligheder ved nybyggeri
nn Afgiftsstrukturen skal påvirkes og ændres fremadrettet

Konceptets aftagere
Konceptets aftagere er i de første skridt:
nn Større energiforbrugere med køleanlæg (supermarkeder og lignende)
nn Distributører af energi (behov for fleksibilitet og
integration af systemer)
nn Producenter af energi (afsætning lokalt og nationalt
af VE-baseret el, etc.)
Milepæle 2013 – 2020
Opskalering
Internationalisering

Demo
Demonstration i
ét supermarked

Test
Et års drift med
dokumentation

Implementering
20 anlæg i
Danmark
Start på salg af
ekstra services

100 anlæg i
Danmark
Opstart i
udlandet

Indsats for ny
afgiftsstruktur

Køreplan
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HVAD:
Aktivitet

Step 1: 2013
Demonstrationsanlæg
Udvikling af ekstra services

Step 2: 2014-15
Driftserfaring
Ændret lovgivning
20 kommercielle DK
anlæg

Step 3: 2016-20
Internationalisering
100 anlæg i DK
Salg af systemydelser etc.

HVEM:
Ansvarlig

LEC Projektgruppe
SDU
Ambassadør

Egentlig dedikeret organisation
Repræsenteret ved de
involverede parter

Egentlig dedikeret organisation
Repræsenteret ved de
involverede parter

HVORDAN:
Finansiering

Aktørerne finansierer selv

Bæredygtig investerings
case (kræver omlægning
af afgiftsstruktur)

Finansiering af boligejerne/
grundejerforeningerne, boligforeningerne og udlejere
Regionale aktører

EFFEKT:
Fordele for
sælger (S) og
aftager (A)

S: Let at gå til, hurtigt at
vise effekt

S: Forretningsmulighed

S: Exit, salg til stor international koncern

A: ZERO hazzle – ZERO
invest

A: Med i en grøn historie

A: Stort fald i energiregning

Fokusområde: Intelligent Energi

Stakeholderplan
Stakeholdere

Hvem

Hvorfor
Del af værdikæden

Hvornår

Offentlige myndigheder

Forsyning

Virksomheder

LEC
Komponentleverandører

Step 1 og frem

NGO’er og organisationer

ProjectZero

Step 1 og frem

Borgere

Energikunder
(supermarkeder)

Del af værdikæden

Step 1 og frem

Eksperter/universiteter

Model prediktiv baseret
regulering
IMM/ENFOR

Del af værdikæden

Step 2-3

Andre

Elforsyning
Varmeforsyning
Spildevand
Vand/affald

Del af værdikæden

Step 1 og frem

First steps
1. Med det samme: Koncept og aktioner afstemmes
med de deltagende organisationer og virksomheders bagland
2. Q2 2013: Supermarked til demonstration identificeres, der indkaldes til opstartsworkshop
3. Q3 2013: Overordnet projektering og detailprojektering
4. Q4 2013: Installation af første anlæg
Konceptets robusthed
ZERO-GI forretningskonceptet vurderes at have en høj
robusthed. Konceptet er stærkt forankret hos partnerne, ligesom aktionsgruppen skaber grundlag for
en stærk fremtidig forankring af nye Smart Energy og
Smart Grid projekter.
ZERO-GI udvikles og et konkret demonstrationsforløb
sættes i gang i 2013, hvorefter konceptet udbredes
nationalt og internationalt.
ZERO-GI forretningskonceptet og Smart Energy aktionsgruppen er acceleratorer i processen mod et Smart
Energy og Smart Grid demonstratorium i Sønderborgområdet. Forretningskonceptet sikrer i sig selv en
øget integration imellem energisystemerne og skaber
muligheder for et intelligent, fleksibelt forbrug, samtidig
med at der sikres energibesparelser hos kunder.
Konceptets effekt i forhold til fokusområdets målsætninger:

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept

Step 1 og frem

Forretningskoncept: Vindmøller på land
og vand
Summary
Konceptet Vindmøller på land og vand indgår i fokusområdet Intelligent energi og bidrager til en samlet
CO2-reduktion på minimum 43.900 ton i perioden 2015
til 2020. Heri er ikke inkluderet reduktionspotentialet i
optionen med 80+ MW kystnære havvindmøller, denne
er beskrevet i afsnittet ”Option: Kystnære Havvindmøller”.
Succeskriterier 2020

Der installeres og nettilsluttes yderligere 15 MW
vindmøller på landjorden i Sønderborg-området
inden udgangen af 2020.

Formål
At udvide den lokale produktion af VE-baseret elektricitet for at realisere målene i 2020.
Konceptets indhold
Sønderborg-områdets installerede vindmøllekapacitet
på landjorden forventes udbygget med minimum 15
MW inden udgangen af 2020. Dette svarer eksempelvis
til, at der nettilsluttes 5 vindmøller af 3 MW hver.
Frem mod 2025 og 2029 er der behov for en markant
øget vindmøllekapacitet i Sønderborg-området for at
realisere Masterplanen for et CO2-neutralt Sønderborg
i 2029. Som option beskrives i afsnittet opstillingen af
80+ MW kystnær havvindmøller.
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Finansieringsmodel
Finansiering af udvidelsen af Sønderborg-områdets
vindmøllekapacitet på land sker gennem investeringer
fra private investorer (virksomheder, projektudviklere
m.fl.) og ved salg af minimum 20 % vindmølleandele til
borgerne i Sønderborg Kommune.
Konceptets aftagere
Kommunen, virksomheder og borgere i kommunen
(potentielle investorer).
Konceptets robusthed
Udvidelsen af den lokale VE-kapacitet, særligt VEbaseret elproduktion, er afgørende for realiseringen af
målsætningerne i 2020 og for det overordnede mål i
2029. Vindmøller er effektmæssigt således et bærende
koncept, da det direkte nedbringer Sønderborg-områdets CO2-udledning og spiller en afgørende rolle for
målsætningernes realisering.
Finansieringen af vindmølleprojekter foregår efter bl.a.
kendte tilskudsmodeller. Der er lovkrav om udbud af
minimum 20 % andele til naboer, men rentabiliteten
af projekterne forventes at falde i takt med at tilskud
aftrappes frem mod 2020. Det er afgørende for konceptets succes, at der arbejdes for en stærk lokal forankring af udvidelsen af områdets VE-kapacitet.
Det tager erfaringsmæssigt 3-4 år fra projekt-ide til
møllerne er opstillet og nettilsluttet. Derfor skal mølleprojekterne igangsættes senest i 2017, for at være
implementeret inden udgangen af 2020.
Konceptets effekt i forhold til fokusområdets målsætninger:

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept

Option: Kystnære havvindmøller
Realiseringen af en kystnær havvindmøllepark på 80+
MW er ikke indeholdt i 2020-målsætningen, men sker
dette vil det bidrage med en enorm yderligere reduktion af Sønderborg-områdets CO2-udledning og en stor
jobskabelse.
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Konceptets indhold
Der opstilles 80+ MW kystnære vindmøller på Lillegrund (i Lillebælt nordøst for Als) ved at realisere det
igangsatte kystnære vindmølleprojekt, som blev startet
i foråret 2010. Konceptet er baseret på de såkaldte Folkemøller, hvor en overvejende del af ejerskabet hviler
på lokalt medejerskab fra virksomheder og borgere.
Siden starten har ProjectZero og SE i samarbejde
med et lokalt vindmøllelaug gennemført en forundersøgelse for at finde egnet placering. Størstedelen
af havet omkring Als og Sønderborg er udlagt som
Natura 2000-område, og kan derfor ikke umiddelbart
komme i anvendelse til opstilling af vindmøller på havet.
Lillegrund er umiddelbart screenet som egnet ud fra
kendskab til bundforhold, sejlads, dyreliv, vindforhold
m.v. En VVM-undersøgelse vil afklare placeringens
specifikke egnethed og omkostningerne ved at opstille
møller på Lillegrund.
Området er større end det indikerede behov og kan evt.
udnyttes i samarbejde med nabo-kommuner på både
Fyn og i Jylland.
Lillegrund er screenet positiv af Energistyrelsen,
men er ikke omfattet af den statslige tilskudsramme
for kystnære møller. Energistyrelsen har på møde i
februar 2013 udtalt, at møllerne kan opstilles på samme
betingelser som gældende regler for vindmøller på
land. Foreløbige beregninger viser en lav, men positiv
forrentning af et alt-andet-lige projekt. En VVM-undersøgelse vil klargøre de specifikke omkostninger ved
at opstille møllerne og dermed mere præcist afklare
projektets rentabilitet.
Sønderborg Byråd har på møde medio december 2012
vedtaget, at kommunen ønsker at udvikle en kystnær
vindmøllepark på Lillegrund. Kommunens deltagelse i
planlægning og realisering er dog uklar på nuværende
tidspunkt, hvor næste step er gennemførelse af VVMundersøgelse og etablering af konsortium.
SE, Bitten & Mads Clausens Fond samt Linak har
tidligere givet betinget tilsagn om at deltage i den første
fase af VVM-undersøgelsen. Betingelsen knytter sig til
en positiv business-case. Flere virksomheder, herunder
Linak, har vist interesse i at eje møller, alternativt aftage
strøm fra vindmøllerne.
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Det er uklart, om nabomodstanden mod opstilling af
landbaserede vindmøller kan konverteres til øgede
borger-andele af ejerskabet i den kystnære vindmøllepark.
Finansieringsmodel
Som det fremgår viser de foreløbige beregninger en
positiv projektøkonomi over projektets levetid, men der
knytter sig stor usikkerhed til bundforholdene ved Lillegrund og møllernes fundering, som er afgørende for
økonomien.
Det vurderes, at rentabiliteten skal ligge på ca. 10 %,
for at tiltrække professionelle investorer. Det vurderes
fra undersøgelser af pensionskasser m.v., at de vil stille
samme krav til forrentning af deres investerede kapital.
Konceptets nødvendighed
Projektet er nødvendigt for at realisere ProjectZerovisionen, men ikke et must for at realisere Roadmap2020 målsætningerne.
Konceptets aftagere
Kommunen, virksomheder og borgere i kommunen
samt professionelle investorer (energiselskaber m.v.).

Forretningskoncept: Solceller på
egnede tage
Summary
Grøn elektricitet fra solceller er en vigtig brik i realiseringen af 2020-målet om 50 % CO2-reduktion og i målet
om et CO2-neutralt Sønderborg-område. Markedet har
i 2012 været i en eksplosiv vækst, der dog oplevede en
pludselig opbremsning, da de favorable afregningsvilkår under nettomålerordningen ophørte med udgangen
af 2012. Fokus er skiftet til virksomheder og landbrug,
men der foregår en kontinueret diskussion om placeringen af, størrelsen på og afregningsbetingelserne for
fremtidige solcelleanlæg. Status med udgangen af 2012
var, at næsten 8 MW samlet solcellekapacitet var installeret i Sønderborg-området.

Succeskriterier 2020

10 MW yderligere kommercielle solcelleanlæg
med enkel og billig tilslutning til elnettet er installeret på egnede tage i Sønderborg-området.

Formål
At øge kapaciteten af vedvarende energi i Sønderborgområdet med solceller ved udnyttelse af områdets
egnede tage.
Konceptets indhold
Der monteres 10 MW solceller på egnede tage i området. Afregningsbetingelserne for forskellige typer af
solcelleanlæg har i 2013 været under gentaget revision,
og de konkrete rammer skal afdækkes før eventuelle
investeringer igangsættes.
Anlæggenes størrelse skal tilpasses de lokale netforhold, så en udvidelse af disse ikke fordyrer projektet og
forringer totaløkonomien.
Det søges gennem målrettede indsatser i samarbejde
med lokale installatører, Sønderborg Erhvervs- og
Turistcenter og Sønderborg Kommune at informere, når
der eksisterer gunstige betingelser og mulighederne for
at investere i solceller er gode, samt klarlægge eventuelle planmæssige udfordringer.
Finansieringsmodel
Der skal demonstreres en væsentlig positiv forrentning
ved investering i anlæggene, for at sikre at lokale virksomheder, landbrug, boligforeninger, private borgere
eller landsbylaug investerer. Installationsomkostninger
skal holdes nede ved udvikling af målrettede tilbud og
ved de enkelte anlægs projektering og dimensionering.

Sønderborg-området ønsker at være på forkant med
udviklingen og søger med en proaktiv indsats, at der
installeres minimum yderligere 10 MW solceller på
områdets egnede tage, mens udviklingen af rammebetingelserne for opsætning af solceller følges nøje.
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Fordele for partnerne
For markedsaktørerne på solcellemarkedet betyder en
målrettet indsats, at der kan afsættes 10 MW solceller i
Sønderborg-området.
For investor kan investeringen i solceller under gunstige
betingelser forrentes med 8-10 % eller mere, over en
periode på ti år.
Konceptets nødvendighed
Det er nødvendigt at sikre at egnede tage benyttes, at
sagsbehandlingen af ansøgninger om solcelleanlæg
ikke forlænger processen, så de gunstige afregningsbetingelser kan opnås og at mulighederne for investering i solcelleanlæg synliggøres for aktuelle investorer.
Konceptets aftagere
nn Virksomheder og landbrug med store tagflader
nn Boligforeninger, landsby-laug og eventuelt private
borgere
nn SE
nn Danfoss Solar Inverters
nn Lokale solcelleinstallatører

Milepæle 2013 – 2020

Afklaring af
rammebetingelser
nn Rammebetingelserne for forskellige
typer af anlæg og
investorer afdækkes
løbende og danner
grundlag for en
målrettet indsats

Udvikling af
partnerskaber
nn Business case
målrettet attraktive
placeringer og investorer
nn Planlægning af
målrettet indsats

Udbredelse og
Implementering
nn Målrettet indsats /
kampagne
nn Påbegyndelse af
montage
nn Montage af anlæg
færdiggøres

Step 1 til 3 gennemføres iterativt, når rammebetingelserne og priserne for installering af solcelleanlæg giver
anledning til høje forrentninger på investering.

Stakeholderplan
Stakeholdere
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Hvem

Hvorfor

Hvornår

Politikere

Byrådet

Sørge for, at der ligger en
klar plan for, hvor der må
sættes solcelleanlæg op
på tagene / lokalplaner

Løbende

Virksomheder

Lokale solcellefirmaer

De skal være parate til
at montere 10 MW, når
rammebetingelserne gør
det attraktivt. Der skal
udbydes attraktive pakketilbud

Ved gunstige rammebetingelser

SE

I samarbejde med
installatøren skal anlæg
dimensioneres, så de ikke
kræver udvidelse af den
lokale netkapacitet

Danfoss Solar Inverters

Udvikle pakketilbud i
samarbejde med installatørerne og forhandlerne
i lokalområdet

NGO’er og organisationer

LandboSyd
Erhvervsklub Syd

Information om mulighed
for solcelleanlæg

Ved igangsættelse af
kampagne og målrettet
indsats

Eksperter/universiteter

Dansk Energi

Sætter begrænsning for
brugen af elnettet

Løbende
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First steps
ProjectZero følger i samarbejde med de centrale aktører
aktivt udviklingen i rammebetingelser, priser og andre
afgørende faktorer, for at identificere gunstige betingelser for investering i solceller.
ProjectZero, Danfoss Solar Inverters og lokale solcellevirksomheder igangsætter planlægningen af den
målrettede indsats og indgår aftaler med Sønderborg
Kommune, SET og den bredere stakeholder-kreds, når
rammebetingelserne er gunstige for installering af solcelleanlæg.
Konceptets robusthed
Udvidelsen af den lokale VE-kapacitet, særligt VE-baseret elproduktion, er afgørende for realiseringen af målsætningerne i 2020 og for det overordnede mål i 2029.
”Solceller på egnede tage” er derfor ligesom vindmøller
et bærende koncept effektmæssigt, da det direkte nedbringer Sønderborg-områdets CO2-udledning og spiller

en afgørende rolle for målsætningernes realisering, dog i
et mindre omfang end vindmøllerne, da solceller ikke kan
forventes at have samme store kapacitet som vindmøller,
og har under den halve benyttelsestid i form af fuldlasttimer årligt.

Øvrige virkemidler
Aktionsgruppen arbejder fremadrettet på at identificere
og igangsætte konkrete projekter i Sønderborgområdet eller med stor deltagelse af virksomheder fra
Sønderborg-området. Herudover inviterer ProjectZero
lokale virksomheder og organisationer, såvel som eksterne aktører, til at deltage i demonstration og udvikling
af fremtidens dynamiske og intelligente energisystem
og bruge ProjectZero platformen som demonstratorium
for skabelsen af nye forretningsområder og grønne
jobs.

Øvrige potentielle virkemidler til at sikre 2020mål for Intelligent energi:
nn Forskydning af energiforbrug til pumpearbejde til drikke- eller spildevand hos Sønderborg
Forsyning
nn Virtual Power Plant projekter med intelligente
varmepumper eller andre forbrugspunkter
nn Forskydning af energiforbrug i industrien
nn Intelligente fjernvarmeprojekter med fx intelligente brugerinstallationer eller substationer
nn Varmepumper i fjernvarmeforsyningen

De kraftigt vekslende rammebetingelser for investering
i solcelleanlæg skaber dog udfordringer i forhold til den
fulde implementering af fokusområdets målsætninger
inden for rammen af Roadmap2020, da usikkerheden
om rentabiliteten i anlæggene og den tilladte mængde
opsat kapacitet, skaber tøven blandt investorer.
Konceptet vurderes på baggrund af disse betragtninger
til at have en middel robusthed.
Konceptets effekt i forhold til fokusområdets målsætninger:

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept
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Bioøkonomi

Mål for fokusområdet
Fra 2015 til 2020 skal fokusområdet Bioøkonomi
reducere CO2-udledningen i Sønderborg-området med
mere end 30.500 ton, svarende til 19 % af det samlede
reduktionsbidrag i perioden 2015 til 2020, samtidig
med at der demonstreres og udvikles nye systemer for
bæredygtig anvendelse af biomasse, der skaber vækst,
job og CO2-reduktion.

Udfordringer
En række dilemmaer skaber udfordringer for at realisere 2020-målsætningerne i Sønderborg-området om
en øget og bæredygtig udnyttelse af biomassen. På
den ene side skal biomasse fortsat kunne brødføde
befolkningen, og på den anden side bliver vi i stigende
grad afhængige af biomassen til andre formål herunder
energi. Der er en generel bekymring om biomassens
bæredygtighed i forskellige anvendelser og anvendelsesgrader, specielt i forhold til det potentielle tab af
næringsstoffer i forbindelse med en øget afbrænding af
biomasse til energiformål.
Ligeledes skaber såvel Sønderborg-områdets målsætninger og de nationale mål om et fossilfrit samfund et
stort behov for omstilling til biobrændsler i produktionserhvervene og særligt transportsektoren, men den
nødvendige efterspørgsel for at drive denne udvikling
har indtil nu ladet vente på sig. Dette kan skyldes de
store udfordringer i at sikre udbuddet af biobrændsler
til konkurrencedygtige priser samtidig med visse problemstillinger i afgiftsstrukturen. Blandt de økonomiske
udfordringer er finansiering af store produktionsfaciliteter og usikkerheden om det potentielle afkast.
For landbruget, der er en nøgleaktør for fokusområdet,
er der er stort behov for at sikre værditilvækst for hele
værdikæden. Særligt rejses bekymringer om binding
af næringsstoffer i efterafgrøder, manglende gødning i
gødningsregnskaber ved en øget produktion af restbiomasse og efterafgrøder, incitamenter for og forpligtelser
ved leverance af substrater til bioenergianlæg og stor
usikkerhed om de generelle rammebetingelser for
landbruget i Danmark. Der er ligeledes også dilemmaer
i koblingerne imellem den generelle landbrugspolitik og
de konkrete behov i forbindelse med landbrugets rolle
som energiproducenter.
Der knytter sig også en række organisatoriske udfordringer til realiseringen af 2020 målsætningerne i
Sønderborg-området. Specielt i forhold til en koordineret indsats for biomasseindsamling og distribution.

Forankringen af de kommende projekter er også en
udfordring, både i forhold til den brede forankring og
forankringen af de konkrete projekter selskabsmæssigt
og økonomisk.

Jobskabelse i fokusområdet Bioøkonomi
Beskæftigelseseffekten er estimeret for den direkte
investering i et biogasanlæg svarende til det største
anlæg i Energinet.dk’s faktaark. Det gennemsnitlige
årlige investeringsbehov for et sådant anlæg er anslået
til at være 44 mio. kroner. En investering af denne
størrelsesorden vil skabe 54 job i perioden, svarende til
270 årsværk i alt i perioden 2016-2020. Hertil kommer
yderligere indirekte beskæftigelseseffekter og beskæftigelseseffekter i landbruget og relaterede erhverv som
følge af en øget satsning på bioenergi og biobaserede
materialer.
Forretningskonceptet ”Waste to Value containere”
forventes i de første faser at give anledning til 3 jobs
per år, men har på sigt potentialet for en meget stor
beskæftigelseseffekt.
Etableringen af et bioraffinaderi er ikke medtaget i disse
overslag, da dette betragtes som en ”option” i forhold til
Roadmap2020.

Forretningskoncet: Optimal udnyttelse af
biomassen i Sønderborg-området
Summary
Med en optimal udnyttelse af biomassen i Sønderborgområdet kan der demonstreres nye systemer for
bæredygtig anvendelse, der skaber vækst, job og CO2reduktion. Gennem tre forretningskoncepter kommercialiseres anvendelsen af grøn, gul og sort biomasse,
og der demonstreres nye systemer, der kan eksporteres og kopieres i andre regioner og lande.
Der er tre konceptspor, der hver er affødt af den
markedsmæssige og teknologiske modenhed af de
bærende teknologier og hver relaterer til en af de tre
arter biomasse:
1. Demonstration af bæredygtig udnyttelse af den
grønne biomasse
2. Etablering af biogasproduktionsfaciliteter
3. Udvikling af koncept for etablering af bioraffinaderi
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Succeskriterier 2020
Hver del af biomassen anvendes, hvor den giver højest
værdi. Biomassen skal anvendes til andre formål end
energi, og det er også nødvendigt at tænke andre brancher ind udover energibranchen.

Biomassen i Sønderborg-området udnyttes
optimalt, så bioaffald, husholdningsaffald og
restafgrøder anvendes til at skabe job, øget
indtjening og CO2-reduktion. Der etableres
biogasproduktionsfaciliteter forberedt på synergi
med kommende bioraffinaderi, og der etableres
demonstrationsprojekter for bæredygtig udnyttelse af den grønne biomasse.

Koncepternes indhold
Den optimale udnyttelse af biomassen i Sønderborgområdet skal ske ved, at der trækkes værdi ud af tre
typer af biomasse (se figur 10):

Der er etableret og afprøvet demonstrationsfaciliteter for Waste to value containere til by og land,
og proof of concept er testet.
Der er etableret et eller flere biogasanlæg, der
udnytter lokale, sorte biomasseresssourcer.

Formål
At udnytte den lokale biomasse optimalt ved at dele
den i fraktioner til biobaserede produkter: Mad, foder,
materialer, fuel, el og varme (se figur 9).

Foder
Materialer
Fuel
El + Varme

Figur 9

Leverandør

Råvare
nn Madspild
nn Græs
nn Fødevare
proces affald
nn Toppe
Råvare
nn Halm
nn Flis
nn Hø

Råvare
nn Slam
nn Husholdningaffald
nn Gylle

Figur 11. Anvendelse af tre typer biomasse
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Udvikles

Tørre

Udnyttes

Beskidte

Modnes

Figur 10
nn Den grønne/friske (skal udvikles)
nn Den gule/tørre (skal udnyttes)
nn Den sorte/beskidte (skal modnes)
Den grønne biomasse er en ressource, hvor teknologier og metoder skal udvikles og testes for, at finde de
bedste anvendelsesformer for biomassen. Den gule
biomasse har kendte teknologier, der i højere grad
skal udnyttes, mens metoderne til at udnytte den sorte
biomasse er på et stadie, hvor de skal modnes.

Proces-anlæg
nn Grøn
bioraffinaderi

Produkt
nn
nn
nn
nn
nn

Protein
Foder
Fødevare ingredienser
Fosfor
Rest

nn
nn
nn
nn

C6
C5
Lignin
Fosfor

Proces-anlæg
nn Gul
bioraffinaderi

Proces-anlæg
nn Sort
bioraffinaderi
(HTL?)

Produkt

Produkt
nn Biogas
nn Bioolie
nn Fosfor

Kunder og marked

Mad

Friske
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2023
Pilot test

Milepæle 2013
De overordnede milepæle for kommercialisering af
grøn, gul og sort biomasse er:

2020
HTL demo?

2013 - 2020
Biogas (dimension tilpasset
booster) udvikles, projekteres,
etableres og
idriftsættes

2017
Projektudvikling
Bioraffinaderi

Stakeholderplan
Stakeholdere

Hvem

Politikere

Hvorfor

Hvornår

Arbejdspladser,
øget ressource effektivitet
(CO2-reduktion), bæredygtighed (skattekroner
og udvikling)

Dialog, formidling

Offentlige myndigheder

Direktør Teknik og Miljø,
SET

Planlægning og godkendelse

Inddragelse tidligt i processen

Virksomheder

Energiselskaber, virksomheder der producerer foderstoffer og fødevareingredienser, landmænd,
procesvirksomheder,
traffikselskaber og store
flådeejere

God forretning
Branding (Grøn!)

Produktaftagere, deltagelse i projektbeskrivelse

NGO’er og organisationer

LandboSyd, DN, Bionaturgas Danmark

Fremmer bæredygtighed

Deltagere i processen

Borgere

Naboer, husholdsningsaffald og madspild

Grøn omstilling

Involveret gennem kildesortering, vælgere

Eksperter/universiteter

SDU, Sønderborg Kommune, AaU, KU, AU,
DTU, Videncentret for
Landbrug

Vidensdeling og spredning

Projekt samarbejde, netværk, bidrage med viden

Forretningskoncept: Waste to value
containers i byer og på landet
Formål
Formålet er, at der i Sønderborg-området etableres et
eller flere demonstrationsprojekter til demonstration af
bæredygtig udnyttelse af den grønne biomasse.
Der er store potentialer i en miljømæssig og økonomisk
bæredygtig anvendelse af den grønne biomasse, som
eksempelvis madspild og restprodukter fra naturpleje til
udvinding af højværdiprodukter som fødevareingredienser og proteiner til foder.
Der er dog også store udfordringer i at realisere
konkrete demonstrationsprojekter, herunder særligt at
sikre værdiskabelse for anlægsværter og leverandører,
afklare plan- og miljøhensyn og forankre projektet hos
relevante markedsaktører.

Konceptets indhold
To typer ”Waste to Value” (W2V) containere demonstrerer i Sønderborg-området hvordan madspild og grøn
biomasse fra eksempelvis græsarealer og lignende omdannes til højværdiprodukter som protein og gødning.
Restfraktionen fra processen kan med fordel udnyttes
som substrat til biogasanlæg i området. De to projekter
kan kort beskrives som:
W2V bycontainer:
1. W2V container opstilles centralt i Sønderborg med
nem adgang
2. Borgere, virksomheder og offentlige institutioner
afleverer madspild (biomasse) i W2V container
3. W2V container processerer biomasse til tre værdistrømme:
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a. Fødevarer: Genbrug af det, som kan anvendes
med det samme
b. Foder: Protein
c. Energi: Processeret fraktion til biogasanlæg
W2V bycontaineren kan sikre en høj udnyttelse af
bioressourcerne i frasorteret dagrenovation (madspild)
og projektet afdækkes og udvikles i tæt samarbejde
med Sønderborg Kommunes Miljøafdeling, Sønderborg
Forsyning og relevante forskere og teknologiudviklere.
W2V landcontainer – ’Grønt bioraffinaderi’
1. Mobil W2V container køres rundt til landmænd
i Sønderborg-området. Mobiliteten styres fra en
central modercontainer.
2. Landmænd afleverer grøn restbiomasse fra fx
græsarealer, mosearealer eller andre naturarealer i
den mobile container.
3. W2V container processererer grøn biomasse
(’skummer fløden’) til tre værdistrømme:
a. Foder: Protein
b. Jordforbedring: Gødning
c. Energi: Biogas
Finansieringsmodel
Offentlige midler til affaldshåndtering kan anvendes til
at finansiere demonstrationsprojekter, og der kan søges
fonds- eller udviklingsmidler til disse projekter, samtidig

med at producenter og udviklere skal medfinansiere
demonstrationen af deres teknologier.
Salgsbudskaber
Rest- og spildprodukter fra madlavning, naturpleje og
lignende kan udnyttes til udvinding af højværdiprodukter i synergi med en bio-baseret energiproduktion.
Landbruget kan undgå at skulle importere/indkøbe dyr
protein fra udenlandske producenter ved at sikre egen
proteinproduktion i Danmark.
Konceptets nødvendighed
nn Sikrer udnyttelse af lokale biomasse-ressourcer
nn Indeholder demonstration af nye systemer, der kan
kopieres i andre regioner eller lande
nn Skaber arbejdspladser
nn Skaber forretning
nn Gavner miljøet i kraft af reduceret CO2-udledning
nn Sikrer, at bioressourcerne anvendes bedst muligt
Konceptets aftagere
nn Landbruget
nn Leverandørvirksomheder
nn Driftsselskaber
nn Aftagervirksomheder
§§ Fødevarebranchen
§§ Foderstofforhandlere
§§ Biogasanlæg

Køreplan
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HVAD:
Aktivitet

Step 1: 2013
Samle interessenter og afklare forankring af demonstrationsprojekter
Afklare plan- og miljøhensyn
Integrere projektet med Sønderborg
Kommunes affaldsstrategi

Step 2: 2014-15
Etablering af partnerskab
Projektudvikling og
finansiering
Indhentning af tilladelser

Step 3: 2016-20
Anlægsfase
Idriftsætning
Demonstration og
udvikling

HVEM:
Ansvarlig

Sønderborg Kommune og Sønderborg
forsyning sammen med ProjectZero
driver afklaringsfasen af projektet med
deltagelse af Landbruget (LandboSyd/
BioenergiSyd), Aalborg Universitet, Københavns Universitet, SDU, Videncentret for Landbrug, relevante udviklingsvirksomheder (teknologileverandører),

Partnerskabet

Driftsselskab

HVORDAN:
Finansiering

Egenfinansiering

Partnerskabet

Driftsselskab

EFFEKT:
Fordele for
sælger (S) og
aftager (A)

Afklaring af roller og værdiskabelse for
interessenter
Forankring af projektet

Idriftsættelse og demonstration og udvikling
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Udfordringer for W2v demonstrationsprojekter, der skal håndteres
Det er nødvendigt at etablere forankring og finansiering
af demonstrationsprojekterne, hvilket udgør de vigtigste
udfordringer for at komme skridtet videre. Øvrige udfordringer, der skal adresseres, er:
nn Eventuelle plan- og miljømæssige hensyn
nn Transport af affald uden om den sædvanlige dagrenovation – en ekstra rute kunne planlægges, da der
selvfølgelig hentes forskelligt affald i de forskellige
containere, men det er stadig en udfordring, der
skal adresseres
nn Transport af substrat generelt rejser spørgsmål om
bæredygtigheden i disse ”decentrale løsninger”
(dog ikke nødvendigvis en udfordring i en demonstrationsfase, men et opmærksomhedspunkt
fremadrettet)
nn Energiindhold og anvendelsen af ”restproduktet”
i biogasanlæg – hvilke udfordringer, reduktioner i
udbyttet for biogasanlægget etc. fører anvendelsen
i W2V containeren til?
Konceptets robusthed
Der er store potentialer både lokalt, nationalt og internationalt i en bedre udnyttelse af den grønne biomasse,
men tilgangen skal udvikles og modnes, før den bliver
en kommerciel succes.
Forretningskonceptet W2V containere har i afklaringsfasen stor deltagelse af lokale aktører i form af blandt
andet Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning
og ProjectZero, mens den langsigtede organisatoriske
og økonomiske forankring af konceptet afhænger af
resultaterne i de første faser. Konceptets forankring hos
teknologiproducenter og udviklere og i forskningsverdenen skal også styrkes.
Tidsmæssigt er konceptet allerede i en afklaringsfase
og forventes at kunne gennemføres inden for rammerne
af Roadmap2020.
Forretningskonceptet W2V containere bidrager også
direkte til fokusområdets målsætninger og udvikling og
demonstration af nye systemer og løsninger til bæredygtig udnyttelse af biomassen, men bidrager samtidig
ikke væsentligt til fokusområdets CO2-reduktion. Kon-

Konceptets effekt i forhold til fokusområdets målsætninger:

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept

Forretningskoncept: Biogas til varme, proces og transport
Formål
At udnytte lokale, sorte biomasseressourcer tilsat tilgængelige restprodukter fra Sønderborg-området som
”boostere”, til at producere biogas til proces, transport
og naturgasnettet.
Konceptets indhold
Der etableres biogasproduktionsfaciliteter på en eller
flere egnede placeringer til udnyttelse af den sorte biomasse, med booster til at producere biogas opgraderet
til naturgasnettet, direkte til indfødning hos virksomheder og/eller til udnyttelse i omstilling af den tunge
transport (eventuelt i forbindelse med det nye Grønne
transportcenter beskrevet under fokusområdet Grøn
transport).
Finansieringsmodel (alternativ)
Som en alternativ finansieringsmodel kan der udbydes
anparter i biogasanlægget for at sikre lokal forankring
og accept. Sønderborg Kommune har tidligere bemærket, at der har været interesse for biogas i landdistrikterne.
Konceptets nødvendighed
Biogasanlæg kan med de nuværende afregningsregler
og korrekt dimensionering i forhold til ressourcegrundlaget realiseres på kommercielle vilkår. Et biogasanlæg
kan allerede i dag udnytte mange dele af den eksisterende biomasse-ressource, eksempelvis gylle, organisk
industriaffald, organisk husholdningsaffald, have/park
affald m.m. Et biogasanlæg er imidlertid også en vigtigt
komponent i værdikæden for en højværdi udnyttelse af
biomasse i forskellige bioraffineringsprocesser.

ceptet placerer sig derfor effektmæssigt et sted imellem
en accelerator og et bærende koncept.
Konceptet vurderes på baggrund af disse betragtninger
til at have en middel til høj robusthed.

65

Fokusområde: Bioøkonomi

Etableringen af et eller flere biogasanlæg vil:
nn Sikre udnyttelse af lokale biomasse-ressourcer
nn Skabe forretning og arbejdspladser
nn Styrke virksomheders grønne profil og kan på sigt
reducere omkostninger
nn Være element i realiseringen af 2020-målsætningerne
nn Møde behov for ny tilgang til biogasproduktion med
en bredere forankring

Konceptets aftagere
nn Landbruget (leverandører af biomasse og aftagere
af energi og biobrændstoffer)
nn Driftsselskaber
nn Aftagervirksomheder (virksomheder med højt
forbrug af gas, varme, brændstoffer og ønske om
en styrket grøn profil og distributører af opgraderet
biogas)
§§ DONG, Naturgas Fyn, E.ON
§§ Danish Crown, Linak, andre
procesvirksomheder
§§ Rutebilselskabet Haderslev, store flådeejere
§§ Boligejere (grøn, individuel opvarmning med
biogas)

Stakeholdere
En stor samling stakeholdere er relevante at kontakte og inddrage i udviklingen, planlægningen, finansieringen og
etableringen af et biogasanlæg. Et overblik over relevante stakeholdere findes i nedenstående figur:

Gødning

Naboer

Miljø & lugt

Tilslutning

Adgang

BioenergiSyd
Landbrug
nn Husdyrgødning
nn Restafgrøder

Planmyndighed Sønderborg Kommune

Sønderborg Forsyning
Arwos
Sønderborg Kommune
Aabenraa Kommune
Biogas

By og natur
nn Organisk dagrenovation
nn Spildevandsslam
nn Have- og parkaffald
nn Grødeafskæring
nn Organisk affald fra
storkøkkener

Industri
nn Organisk affald fra
storkøkkener
nn Animalske biprodukter
nn Fedt opsamlet i
fedtudskillere
nn Slam

Danish Crown

PNA 83
Marius Pedersen A/S
DAKA
Graasten Salater A/S
Vej & Park, Sønderborg Kommune
Simon Moos A/S
BHJ A/S
Flere

Opgradering

Naturgas Fyn
E.ON
DONG
ENVO

Transport

Individuel
opvarmning

Proces

KV produktion

Figur 12. Stakeholdermapping for Biogasanlæg, Interessentpakke Biogas, ProjectZero / NIRAS juni 2013.
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For at sikre en fortsat og åben dialog med disse mange
interessenter er det nødvendigt at etablere et partnerskab, der fremadrettet kan drive dialogen og udviklingen af konceptet. Første skridt i denne proces er at
etablere dialog med de centrale aktører og dernæst at
afholde et interessentmøde. ProjectZero er i dialog med
en række aktører:

På baggrund af interessentmøde og den opfølgende
dialog skal et partnerskab etableres, og som fremadrettet driver konceptfase, udvikling af business case og
involvering af operatør og investor(er).

nn
nn
nn
nn

I Bilag 2 findes et overblik over de estimerede biomasseressourcer i Sønderborg-området, noter om
arealudlæg til biogasanlæg i Sønderborg-området og
om dimensionering af anlægget.

Sønderborg Forsyning
Sønderborg Kommune
BioenergiSyd/LandboSyd
Potentielle aftagere af biogas (industrien, transportudbydere og forbrugere, etc.)
nn Ejere og transportører af organisk affald, animalske
biprodukter (ABP) etc.

Biomassegrundlag, arealudlæg til biogasanlæg og
dimensionering af anlæg:

Køreplan
HVAD:
Aktivitet

Step 1: 2013
Overblik over råvarer og yderligere undersøgelse af opgørelser. Gennemgang
og opdatering af datagrundlag.
Samle aktører (LandboSyd, Sønderborg
Kommune, Sønderborg Forsyning, Energiselskab, transport (eks. Rutebilselskabet Haderslev), ekspertise, rådgivere,
ProjectZero, m.fl.)
Arealudlæg i Kommuneplan
Igangsættelse af konceptfase.
Afklaring af leveringsbetingelser og scenarie for landbrugets rolle på baggrund
af eksisterende materialer.

Step 2: 2014-15
Færdiggørelse af Konceptfase
Udvikling af business
case
Projektbeskrivelse og
projekt modning
Etablering af selskab
Bindende aftaler med
leverandører og kunder
Hjemtagning af finansiering af step 3

Step 3: 2016-20
Anlægsfase
Idriftsættelse
Proces- og produktudvikling

HVEM:
Ansvarlig

Interessentkredsen

Partnerskabet

Driftsselskab

HVORDAN:
Finansiering

ProjectZero, Sønderborg Forsyning,
Sønderborg Kommune, BioenergiSyd,
evt. Linak og andre virksomheder
(aftagere)?

Partnerskabet + investor

Driftsselskab

EFFEKT:
Fordele for
sælger (S) og
aftager (A)

Afklaring af roller og værdiskabelse for
interessenter

Inddragelse, skabe sikkerhed for afsætning og
produkt, risikominimering for bygherre

Idriftsættelse og udvikling af produkt
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First steps
1. Q2 2013: Interessentpakke udvikles og bruges i
dialog med interessenter
2. Q3 2013: Interessentmøde planlægges og afholdes
3. Q4 2013: Partnerskaber indgås og konsortier for de
videre spor etableres
Konceptets robusthed
Etableringen af storskala biogasproduktion i Sønderborgområdet er af afgørende betydning for realiseringen af
målsætningerne i 2020 og for det overordnede mål i
2029, og forretningskonceptet ”Biogas til varme, proces
og transport” er derfor effektmæssigt et bærende koncept
i forhold til realisering af fokusområdets målsætninger.
Konceptets effekt i forhold til fokusområdets målsætninger:

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept

Der er et stort ressourcegrundlag i Sønderborgområdet og mange interessante aftagere af lokalproduceret biogas, men usikkerhed om leverancebetingelser,
afregningsvilkår og de generelle rammebetingelser for
landbruget og biogasanlæg skaber usikkerhed i forhold
til forankringen af konceptet i de tidlige koncept- og
udviklingsfaser.
Tidsmæssigt møder konceptet også udfordringer, da
koncept-, udviklings-, projekterings- og etableringsfaser for biogasanlæg generelt er tidskrævende og
omfattende processer. Der er derfor et stort behov for
at opbygge og fastholde et positivt momentum, hvis
konceptet skal implementeres inden for rammerne af
Roadmap2020.
Konceptet vurderes på baggrund af disse betragtninger
til at have en lav til middel robusthed.
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Option: Storskala Bioraffinering i Sønderborg-området
Formål
Der etableres et bioraffinaderi i eller tæt ved Sønderborg-området med stor deltagelse af lokale aktører.
Raffinaderiet fungerer i tæt symbiose med etablerede
biogasanlæg, landbruget og andre centrale aktører.
Konceptet er ikke en del af 2020-målsætningerne,
men vil betyde en enorm yderligere CO2-reduktion og
jobskabelse.
Konceptets nødvendighed
Realiseringen af ProjectZero-visionen nødvendiggør produktionen og udnyttelsen af store mængder
biobrændstoffer til omstilling af transportforbruget fra
benzin og diesel, ligesom denne omstilling er central i
nationale energi- og klimastrategier.
Konceptets aftagere
nn Landbruget (leverandører af biomasse og aftagere
af energi og biobrændstoffer)
nn Driftsselskaber
nn Aftagere
nn Energiselskaber, eksempelvis SE, DONG, Naturgas
Fyn, E.ON
nn Rutebilselskabet Haderslev, DTK, kommuner, andre
store flådeejere
nn Brændstofforhandlere (til distribution ved tankstationer)
nn Private bilister

Fokusområde: Bioøkonomi

Køreplan
HVAD:
Aktivitet

Step 1: 2013
Udarbejdelse af
procesoplæg til
interessentmøde i
efteråret.
Interessentmøde i
efteråret.
Dialog med mulige
investorer igangsættes

HVEM:
Ansvarlig

ProjectZero, rådgivere, interessenter
og projektmagere

Step 2: 2014-15
Fortsat dialog og
konceptudvikling

Step 3: 2016-20
Etablering af partnerskab/joint venture og projektudvikling påbegyndes

Step 4: 2016-20
Potentiel anlægsfase

Øvrige virkemidler

Øvrige potentielle virkemidler til at sikre 2020mål for Bioenergi/Bioøkonomi:
nn Etablering af lokal efterspørgsel efter
biobrændstof i transportsektoren og fremstillingsprocesser til fx biogasbusser og
renovationsbiler etc.
nn Øget koordinering af indsamling og udnyttelse af de lokale bioressourcer
nn Udvikling af nye roller og systemer for
landbruget ift. øget biomasseproduktion og
forbedret høst, logistik og lagring af biomassen.
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Grøn transport

Mål for fokusområdet

Forretningskoncept: Grønt transportcenter

Fra 2015 til 2020 skal fokusområdet Grøn transport
reducere CO2-udledningen i Sønderborg-området med
mere end 15.000 ton svarende til 9 % af det samlede
reduktionsbidrag i perioden 2015 til 2020.

Summary
Via forretningskonceptet Grønt transportcenter etableres en markant driver for omstilling til grøn energi
i Sønderborg-områdets transportsektor. Konceptet
optimerer kollektiv transport og erhvervskørsel og kobler transportformer med stor kapacitet, samtidig med
at det øger kvaliteten af Sønderborgs centrale byrum
ved at lette området for tung trafik. Desuden skabes
en tydelig, konkret platform for Sønderborg-områdets
grønne transportomstilling, der er synlig for beboere og
besøgende.

Udfordringer
Efterspørgslen efter grønne transportløsninger blandt
private, det offentlige og industrien er stadig lav både i
Sønderborg-området og i resten af landet, og det er en
udfordring at få VE-transport implementeret hos aktører
med større transportflåder – fx virksomheder, kommunen og hospitaler. Det hænger bl.a. sammen med et
lavt udbud af grønne transportløsninger til konkurrencedygtige priser, og det er derfor en væsentlig udfordring
at sikre og demonstrere rentabiliteten i disse løsninger.
Udbredelse og kendskab til grønne køretøjer, herunder el, biogas og brint er meget lav. Priserne er endnu
ikke konkurrencedygtige, desuden stiller omstillingen
i biltransporten krav til infrastrukturen. Eksempelvis
findes der kun meget få gastankstationer i Danmark,
og ladestandernettet bør udbygges og finmaskes, hvis
volumen i elbilerne skal kunne øges.
Til trods for en teknologisk modenhed i forhold til den
gennemsnitlige danskers transportbehov eksisterer der
en skepsis over for grønne køretøjers udbredelse; bl.a.
på grund af usikkerhed om den fremtidige afgiftsstruktur, prisudvikling, infrastruktur etc.
Mange virksomheder i Sønderborg-området er opmærksomme på at opstille krav til, hvilken euronorm
som udbydere af transportløsninger tilbyder. Det er dog
desværre indtrykket at kravene og dermed aftalerne
ikke altid overholdes, og kontrollen hermed er stort set
ikke eksisterende. Det giver en udfordring ift. kontrol
med udbydere af logistik.

Jobskabelse i fokusområdet Grøn
Transport
Beskæftigelseseffekten af investeringer på fokusområdet Grøn transport estimeres i beregningsmodellen
med udgangspunkt i det anslåede gennemsnitlige
årlige investeringsbehov på 83 mio. kr. Denne investering skaber 30 job svarende til 150 årsværk i perioden
2016-2020. Investeringer i grøn transport medfører
generelt en lav lokal og national jobskabelse. Hertil
kommer yderligere den indirekte jobskabelse og beskæftigelseseffekten af ikke-estimerede driftsudgifter til
de beskrevne koncepter.

Succeskriterier 2020

Der er etableret et grønt transportcenter, der fungerer som platform for omstilling til grøn energi i
transportsektoren og brander Sønderborg som
foregangskommune og frontrunner på grøn transport i Danmark og internationalt.

Formål
Formålet med Grønt transportcenter er at skabe et
service- og logistikcenter for professionel transport
(erhvervstrafik og kollektiv trafik), der skal give synergieffekter i form af sammentænkning af transportformer,
der samlet har en stor kapacitet. Det skal medføre en
effektiv kapacitetsudnyttelse, og samtidig skal konceptet give en attraktiv bymidte gennem etablering af ”Det
Grønne Transportcenter” - samlet set et unikt koncept,
der ikke er set før.
Et grønt transportcenter har den yderligere fordel, at
det giver kommunen et meget bedre udgangspunkt for
at lave et grønt udbud på den kollektive trafik i 2017,
da rammerne for dette udbud vil være kendte, og det
derfor vil være muligt at stille højere krav.
Konceptets indhold
En logistik transporthub målrettet virksomheder og
detailhandlen etableres ved den allerede planlagte trafikterminal. Det giver en fin distribution på fleksible tidspunkter med mulighed for mere miljørigtige køretøjer.
Der opstår en bedre kapacitetsudnyttelse – eksempelvis kan der benyttes mindre køretøjer og anvendes
andre drivmidler end traditionelt med store lastbiler.
Ideen kommer ud fra ønsket om optimering af kollektiv
transport og erhvervskørslen.
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Den kan understøttes af regulering fx i form af kommunale udbud.

Grønt
transportcenter

Centrum

Vareflow
Lager

Figur 13.
Finansieringsmodel
En trafikterminal er allerede udtænkt og forberedelserne til placeringen af denne er under udarbejdelse.
Kommunen har en stor andel i finansieringen af trafikterminalen og i sidste ende også det grønne transportcenter. Det forventes dog, at der skal søges eksterne
midler i området, samt at finansieringen delvist sker
gennem puljemidler. Desuden er der undersøgt muligheder for at søge tilskud gennem særlige fonde, og det
vurderes at der er store muligheder for at få tilvejebragt
midler herfra.
Fordele for partnerne
For private virksomheder:
For de private virksomheder er der mange fordele ved
at benytte det grønne transportcenter. Med muligheden
for et eksternt lager, kan virksomhederne fokusere på
egne kernekompetencer samtidig med at lageropgaverne udføres så omkostningseffektivt som muligt.
Desuden skal ikke-lageruddannede medarbejdere ikke
længere hente/bringe produkter til/fra lageret. Arbejdsmiljøet højnes derfor markant. Som en yderligere bonus
kan brugen af centeret markedsføres som led i virksomhedens CSR-strategi, og dermed får flere virksomheder
fjernet en stor del af deres CO2-aftryk og styrket deres

grønne profil.

For beslutningstagere (kommunen og politikere):
Med etableringen af ”Det grønne transportcenter”
reduceres mængden af tung trafik i midtbyen, hvilket
resulterer i lavere støj og en renere bymidte.
På lang sigt bidrager centeret til omstillingen til en grøn
transportflåde.
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Centeret letter adgangen og skiftet til kollektiv trafik,
både for lokale, pendlere og turister.
Med de påtænkte placeringer bliver centeret indgangen til Sønderborg, det sender dermed et stærk grønt
budskab til turister og andre om, hvilket område man er
kommet til.
Konceptets nødvendighed
”Det grønne transportcenter” vil udgøre en platform for
den grønne omstilling, som Sønderborgs vision kræver.
Centeret giver besøgende og turister en oplevelse af, at
Sønderborg er en grøn foregangskommune. Derudover
gøres den grønne omstilling synlig for transportbrugerne, både lokale og besøgende.
Centralisering af service- og brændstofforsyningen til
tung trafik frigør centrale byrum i form af garageanlæg,
tankanlæg osv. til andre anvendelser.
Konceptets aftagere
nn Passagerer i den kollektive trafik - indirekte, da det
er Rutebilselskabet Haderslev (eller deres efterfølgere), der konkret kommer til at benytte centeret
nn Små- og mellemstore virksomheder
nn Logistik og transport udbydere (DHL, UPS, DTK
osv.)
Milepæle 2013 – 2020

Tilsagn
Tilsagn fra
Trafikstyrelsen
om støtte til ny
busterminal
(det er ikke en
forudsætning
for at gå videre
med konceptet).
Placeringsanalysen er
igangsat

Videreudvikling
Videreudvikling
af konceptet
Politisk beslutning om anlæg
af infrastruktur

Projektering
Projektering og
tilvejebringelse
af midler
Høring i byrådet
Godkendelse

Konstruktion
Konstruktionen
af projektet
påbegyndes og
færdiggøres

Fokusområde: Grøn transport

Køreplan
Step 1:
maj – juni 2013

Step 2:
Q2-Q4 2013

Step 3:
2014

Step 4:
2015 – 16

HVAD:
Aktivitet

Tilsagn fra Trafikstyrelsen (Ikke en
forudsætning for
konceptet)

Videreudvikling af
koncept og beslutning af placering

Projektering og
myndighedsbehandling

Konstruktion. Garageanlægget (en del
af centeret) skal stå
færdig til sommeren
2016, da der her
er deadline for det
næste udbud af den
kollektive trafik

HVEM:
Ansvarlig

Sønderborg
Kommune

OPP ml. Sønderborg Kommune,
ProjectZero, private
investorer

OPP
Sønderborg
Kommune

OPPet
Sønderborg
Kommune
Entreprenør

Hvordan:
Finansiering

OPP

OPP

OPP

OPP

Stakeholderplan
Stakeholdere

Hvem

Hvorfor

Hvordan

Hvornår

Politikere

Sønderborg Byråd

Stor andel i finansiering af centeret

Offentlige
myndigheder

Trafikstyrelsen

Ansøgning om Ny
Busterminal

Ansøgningsrunde

Svar maj - juni 2013

Virksomheder

Operatører af kollektiv trafik, private
vognmænd, investorer og SMV’er

Finansiering, opbakning/
stakeholdere

Inddragelse i udviklingsfasen

Udvikling-, anlægsog opfølgningsfasen

NGO’er og
organisationer

Brancheorganisationer

Projektet vedrører
medarbejderforhold
og nytænkning af
transport

Inddragelse, fælles
forum

Inddragelse, fælles
forum

Borgere

Borgerforening,
Handelsstandsforening

Fælles fodslag – opbakning fra byen

Høringsmøder,
informationsarrangementer

Udvikling-, anlægsog opfølgningsfasen

Eksperter/
universiteter

Syddansk
Universitet

Analysearbejde

Rådgivning,
undersøgelser

Udvikling-, anlægsog opfølgningsfasen

First steps
1. Kort bane: Ansøgning om Ny Busterminal i Sønderborg er indsendt. Svar ventes maj - juni 2013. I
forlængelse heraf skal der ske en politisk beslutning om udvidelse af terminalen til erhvervsmæssig
transport.
2. Q2-Q4 2013: Når der er truffet politisk beslutning,
nedsættes en styregruppe og arbejdsgruppe for
projektet. Styregruppen består af Sønderborg Kommune, ProjectZero, repræsentanter fra investorer og
fremtidige brugere. Konceptet videreudvikles.

3. 1. halvår 2014: Tilsagn om tilvejebringelse af midler.
4. 2014-2015: Projektering og myndighedsbehandling.
Processen er generelt igangsat og har stor opbakning,
også fra DTK og andre transportvirksomheder, og har
derfor en stor sandsynlighed for at blive gennemført.
Konceptets robusthed
Nedbringelse af transportforbruget og omstilling til VEbaseret transport er et afgørende element i realiseringen af målsætningerne i både 2020 og 2029.
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Konceptets effekt i forhold til fokusområdets målsætninger:

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept

Forretningskonceptet ”Grønt transportcenter” er stærkt
forankret hos en række lokale partnere med Sønderborg Kommune i førersædet, og arbejdet med at
planlægge og udvikle centeret er allerede igangsat.
Det vurderes derfor at centeret er etableret inden for
tidsrammerne for Roadmap2020.
Forretningskonceptet er direkte med til at realisere målsætningerne for fokusområdet og må derfor effektmæssigt betragtes som et bærende koncept.
Konceptet vurderes på baggrund af disse betragtninger
til at have et meget høj robusthed.

Forretningskoncept: Empowerment
Summary
Forretningskonceptet Empowerment indgår i fokusområdet Grøn transport og bidrager til en samlet
CO2-reduktion på mere end 15.000 ton i perioden 2015
til 2020. Via konceptet reduceres transport i byområderne, mens volumen af samkørsel og cyklisme
øges. På længere sigt hæves andelen af elektrisk og
biogasbaseret transport. Samlet giver konceptet borgerne i Sønderborg-området en nemmere hverdag med
mindre, bedre og grønnere transport.
Succeskriterier 2020

Der er sket en markant holdningsændring i
Sønderborg-området til grøn transport, og den
interne trafik i byområderne er reduceret, mens
graden af samkørsel er steget. Transport med
elkøretøjer er øget markant, og infrastrukturen for
elbiler er udbygget tilsvarende.
På lang sigt sker en stor grøn omstilling af
Sønderborg-områdets transportforbrug, herunder
mere infrastruktur til el- og biogasbaseret transport. Sønderborg Kommune og virksomhederne i
området går forrest i omstillingen.
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Formål
Formålet er at give borgerne i Sønderborg-området
en nemmere hverdag med mindre transport. Generelt
er det omkostningstungt at nedbringe CO2 gennem

transport, og derfor er det mest effektivt at nedbringe
transportbehovet. Der skal skabes en holdningsændring til grøn transport, og de rigtige incitamenter
skal være til stede for interessenterne. Øget fokus på
udvikling af borgernes kompetencer og viden om grøn
transport skal sikre, at de i højere grad vælger grønne
transportløsninger. Grøn transport bliver dermed en del
af Sønderborg-områdets DNA.
Konceptets indhold
Konceptet består i at uddanne, udvikle og informere
borgerne om grøn transport både kollektivt og individuelt. Overordnet udvikles der er en Grøn transportportal,
der kombinerer viden og læring, og understøtter og
påvirker borgernes adfærd i en positiv, grøn retning.
Derudover igangsættes der flere kampagner der alle
har til hensigt at øge brugen af den påtænkte portal,
samt øge fokus på grønne transport muligheder. Den
centrale forankring ligger hos Sønderborg Kommune.
Samlet set består konceptet af følgende løsninger:
Grøn transportportal:
En Grøn transportportal for Sønderborg udvikles og
implementeres. Portalen er en kombination af en
videns- og læringsportal, der samler al information om
kollektiv trafik, samkørselsmuligheder og de nyeste
informationer om grønne køretøjer. Desuden vil der
blive udviklet en søgefunktion, hvori man kan indtaste
forbrugsdata på sit nuværende køretøj og sammenligne
med grønne køretøjers forbrugsdata. Søgefunktionen
vil desuden resultere i en vurdering af, hvilke grønne
køretøjer der er bedst egnede til den enkeltes behov.
En del af portalen vil være fokuseret på børn og unges
læring. Der vil her være spil og konkurrencer for børn
og unge. Portalen udvikles på baggrund af erfaringer
fra lignende platforme og værktøjer som Elbiler.nu, KørGrønt.dk og Bilbasen.dk. Der skal desuden i udviklingen af den grønne transport portal lægges stor vægt på
brug af og integration med de eksisterende værktøjer
(gomore.dk, Trafikstyrelsens grønne beregner, etc.) og
fokus på interaktivitet, mobile apps. etc.
Cykelkampagner:
Med Sønderborgs vision om at blive Syddanmarks
mest cyklende kommune i 2028, er der i 2011 udarbejdet en cykelhandlingsplan for Sønderborg. I denne er
der beskrevet flere gode initiativer, der i de kommende
år implementeres, og som skal øge brugen af cykler
i kommunen. Disse tiltag skal kommunikeres ud til
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borgerne og samtidig skal borgerne gøres opmærksomme på de fordele, der er ved at tage cyklen fremfor
eksempelvis bilen. Flere kampagner som eksempelvis
”Vi cykler til arbejde” og ”Alle børn cykler” igangsættes.
Grøn transport portalen er et centralt værktøj i disse
kampagner til at samle information om cykelparkering,
ruter og services.

Kampagnen vedrørende uddannelsespakken kan finansieres af House of Science og Sønderborg Kommune.
Dele- og flexbiler kan eventuelt (i opstarten) finansieres
med reklamer, fondsmidler og sidst kommunale midler,
men skal på sigt gøres markedsbaseret.

Samkørsels-kampagne:
Kommunen og private virksomheder udarbejder sammen en kampagne om samkørsel, der henviser til bedre
udnyttelse af både virksomheders interne samkørselssystemer og eksterne som eksempelvis www.gomore.dk.
Et grænseoverskridende (potentielt Interreg støttet) projekt defineres og udvikles med det formål at understøtte
samkørsel til Flensborg og omegn. Delebilsprojekter og
flere samkørsels-kampagner skal udvikles i forbindelse
med landdistrikterne og landsby-laugene, da der her er
et stort potentiale for disses succes.

For beslutningstagerne:
Større viden om og kendskab til grøn transport forbedrer borgernes beslutningsgrundlag i forbindelse med
valg af transportmiddel. Des mere de ved, des bedre
beslutninger kan de foretage, som de ikke senere
fortryder.

Uddannelsespakke:
En uddannelsespakke til kommunens skoler informerer børn og unge om grøn transport og inkluderer
barn - voksen interaktion, så de unge kan optræde
som forandringsagenter for at forbedre de voksnes
transportvaner.
Uddannelsespakken indeholder konkurrencer, der
involverer elevernes familier, og som øger familiernes
engagement i brugen af grøn transport.
Desuden introduceres de unge til den del af grøn transport portalen, hvor der vil være spil og konkurrencer for
børn og unge.
Konkurrencer:
Der skal udvikles konkurrencer for (og internt i) virksomheder, skoler, borgere etc., der skal være med til at
motivere og drive udviklingen.
Finansieringsmodel
Den grønne transport portal finansieres delvist af kommunen, puljemidler og private aktører.
Kommunen markedsfører deres egne initiativer, samtidig arbejdes der på at finde finansiering til deltagelse i
de landsdækkende cykelkampagner. Samkørsels kampagnerne implementeres i samarbejde mellem private
virksomheder og Sønderborg Kommune. Gomore.dk
kan også tænkes at have interesse i at flere bruger sitet.

Fordele for partnere

Øget samkørsel letter trafikken i myldretiden og gør dermed vejene mere fremkommelige på disse tidspunkter.
Med en større andel af borgerne der benytter cykler, vil
der i befolkningen være en øget sundhed, der fører til
lavere sygefravær og lavere omkostninger i sygehusvæsenet.
Gennem uddannelsespakken, vil byens børn og unge
være tilbøjelige til at vælge grønt, når de senere i livet
skal vælge transportmidler. Gode vaner starter tidligt.
Desuden vil børnene som oftest inddrage forældrene i
det de har lært, hvilket resulterer i at forældrene også
vil få en bedre forståelse af grøn transport.
For brugerne:
Ved at have et overblik over transportmulighederne i
Sønderborg Kommune og samtidig søge efter mulige
samkørsels-partnere opnår borgerne i Sønderborg en
nemmere og billigere hverdag. Omkostningerne ved at
køre sammen er væsentligt lavere end ved at køre selv.
Med øget fokus på brugen af cykling øges borgernes
sundhed, turene til fitnesscenteret og fysioterapeuten
vil ofte minimeres, hvilket giver mere tid i en ellers travl
hverdag.
Konceptets nødvendighed
Transportsektoren er en af de fokusområder, hvor
udgifterne ved at omstille til grøn energi er meget store.
Det er derfor nødvendigt at inddrage borgere i denne
omstilling hurtigst muligt. Ved at påvirke og dermed reducere og ændre borgernes transportbehov og –vaner
reduceres mængden af CO2 i området væsentligt.
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Konceptets aftagere
nn Udbydere af elbiler og infrastruktur
nn www.gomore.dk
nn Sønderborg Kommune
nn Borgerne i Sønderborg
nn Cykel- og elcykelproducenter

Milepæle 2013 – 2020
nn Gennemførelse af
samkørsels- og
cykelkampagner

nn Udvikling af Grøn
transport portal
nn Udvikling af samarbejde med
gomore.dk
nn Udvikling af uddannelsespakke

nn Implementering
af uddannelsespakken
nn Implementering
af Grøn transport
portal
nn Samarbejde med
gomore.dk udføres

Køreplan
HVAD:
Aktivitet

Step 1: 2013 - 1. halvår 2014
Udvikling af Grøn transport portal inkl.
samarbejde med gomore.dk og udvikling af uddannelsespakke

Step 2: Q3-Q4 2014
Implementering af
uddannelsespakke og
Grøn transport portal

Step 3: 2015-2020
Gennemførelse af samkørsels- og cykelkampagner

HVEM:
Ansvarlig

Kommunen og House of Science

Kommunen og House of
Science

Kommunen

HVORDAN:
Finansiering

Kommunen finansierer Grøn transport
portalen i samarbejde med gomore.
dk, uddannelsespakken finansieres af
House of Science selv eller eksterne
puljemidler

De løbende udgifter til
Grøn transport portal
finansieres af kommunen, implementeringen
af uddannelsespakken
finansieres af House of
Science og puljemidler

Kommunen finansierer
disse kampagner, delvist
finansieres cykelkampagnerne af cykelproducenterne

Stakeholderplan
Stakeholdere
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Hvem

Hvorfor

Hvordan

Hvornår

Politikere

Byrådet

Sønderborg Kommune
spiller en central rolle i
finansiering og drift af
konceptet
Offentlige institutioner inddrages massivt.
Derudover er det i kommunens interesse at reducere
brugen af transport af flere
årsager

Kommunen udarbejder og eksekverer kampagner og sikrer
en god cykel infrastruktur og
elbil infrastruktur

Kommunen
skal være
med i projektet fra starten,
da de er
nødvendige
for at dette
kan gennemføres

Virksomheder

CLEVER

CLEVER er Danmarks
eneste udbyder af elbilinfrastruktur og har stor
viden omkring elbiler og
grøn transport generelt

CLEVER kan sammen med
kommunen udarbejde Grøn
transport portalen, i hvert fald
med henblik på informationer
om opladning, rækkevidde
osv.

CLEVER
bidrager
løbende

NGO’er og
organisationer

House of
Science

Visionen for House of
Science er blandt andet at
udvikle nye og spændende undervisningsideer

House of Science gennemfører aktiviteterne tilknyttet
skolerne i området. Flere af
kampagnerne skal gennemføres årligt

2013 - 2020

Virksomheder

Cykel- og
elcykelproducenter

Cykel- og elcykelproducenter er interesserede i
at skabe omtale af deres
produkter

Cykel- og elcykelproducenterne deler informationer om
deres produkter og bidrager
med finansiering til cykelkampagner

2013 – 2020
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Konceptets robusthed
Nedbringelse af transportforbruget og omstilling til VEbaseret transport er et afgørende element i realiseringen af målsætningerne i både 2020 og 2029.
Forretningskonceptet er indirekte med til at realisere
målsætningerne for fokusområdet ved at motivere til
energieffektiviseringer og omstilling af transportforbrug,
og må derfor effektmæssigt betragtes som en katalysator for realiseringen af fokusområdets målsætninger.
Konceptets effekt i forhold til fokusområdets målsætninger:

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept

Forretningskonceptet ”Empowerment” er forankret hos
en række lokale partnere med Sønderborg Kommune
og ProjectZero i førersædet, men der er udfordringer
med hensyn til finansieringen af konceptet og den langsigtede markedsmæssige forankring.
Såfremt disse udfordringer kan adresseres kan konceptet implementeres inden for tidsrammerne for Roadmap2020 og udviklingsfasen kan igangsættes allerede
i efteråret 2013.
Konceptet vurderes på baggrund af disse betragtninger
til at have en middel til høj robusthed.

Forretningskoncept: Flåderådgivning
Summary
Forretningskonceptet Flåderådgivning indgår i
fokusområdet Grøn transport og bidrager til en samlet
CO2-reduktion på mere end 15.000 ton i perioden 2015
til 2020. Konceptet skal sikre, at alle større flådeejere i
2020 har omstillet eller er i omstilling til grøn transport.
Samtidig udarbejdes en mobilitetsplan for virksomheden, der sikrer større frihed for medarbejderne og som
udnytter muligheden for hjemmearbejde og fleksible
arbejdstider meget mere.
Succeskriterier 2020

Alle flådeejere med over 10 køretøjer har
iværksat en konkret handlingsplan for omstilling
til grøn transport. De 10 største virksomheder
i Sønderborg Kommune har fået udarbejdet
mobilitetsplaner.

Formål
Formålet med konceptet er at skabe mere viden, synlighed og engagement om grøn omstilling hos flådeejere
gennem dialog og rådgivning efter et ’Charlie-koncept’
og dermed øge interessen for grøn omstilling. Samtidig
øges friheden blandt medarbejderne og transportbehov
sænkes dermed.
Konceptets indhold
Der tilbydes flåderådgivning til virksomheder, kommunen og regionen med større og mindre flåder. En transportuddannet vejleder leverer tilbud om flåderådgivning.
Udover at yde rådgivning omkring virksomhedernes
flåder, udarbejdes der i de største virksomheder en mobilitetsplan, der bidrager til og understøtter kommunens
vision om at være CO2-neutral i 2029. Mobilitetsplanerne skal give medarbejderne større frihed til at arbejde
hjemme og generelt give mere fleksible arbejdstider.
Udskiftning af kommunens flåde skal tage hensyn til
typen af transportbehov, den fælles (fleksible) flåde og
den specifikke flåde med biler til specifikke anvendelser. En stor del af den specifikke flåde kan umiddelbart
omstilles. Flåderådgivning vil hjælpe kommunen og
andre flådeoperatører med at afdække og optimere
disse behov. Teknologisk Institut er villig til at udvælge et par pilot-områder, så rådgivningseffekten kan
demonstreres for områdets flådeejere. Det anbefales
dog at der uddannes lokale ”Transport-Charlier”, der
kan foretage flåderådgivning fremadrettet. Der er store
potentialer hos de mindre flådeejere (varebiler og lignende, eksempelvis elektrikere, butikker med mere), og
”Transport-Charlier” (integreret med eksempelvis anden
energivejledning til virksomheder) har store muligheder
for at påvirke disse potentialers realisering.
Finansieringsmodel
Erfaringer har vist, at flåderådgivning typisk kan
etableres for omkring 1.000 kr. pr. køretøj. Tilbagebetalingsperioden vil som oftest være kort, da der hurtigt vil
kunne eftervises potentialer for væsentlige besparelser.
Udarbejdelse af mobilitetsplanerne kan finansieres gennem puljemidler og virksomhedernes egne ressourcer.
Det forventes at der også gennem udarbejdelse af
mobilitetsplanerne vil være en omkostningsreduktion at
hente for virksomhederne.
Konceptets salgsbudskaber
Omstillingen til grøn transport forventes at være en
nem vej til CO2-reduktion og vil i de fleste tilfælde være

omkostningseffektivt. Lavere forbrug af transportmidler
giver en bedre økonomi for virksomheder og kommuner,
hvilket understøtter omkostningseffektiv, grøn omstilling.
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Konceptets nødvendighed
Typisk er forholdene for håndtering af transportflåder
ikke optimale, blandt andet på grund af manglende
kompetence og viden. Derfor er der behov for øget
viden og synlighed for mulighederne for grønnere transportløsninger til gavn for økonomi og klima.
Konceptets aftagere
nn Virksomheder med større transportbehov og flere
køretøjer
nn Kommunens flåder
nn Regionens flåder

Milepæle 2013 – 2020

Etablering
nn Afdækning af antal
flåder
nn Etablering af rådgivning

Handlingsplan ’25’
nn Alle flåder over 25
køretøjer er blevet
rådgivet og har
fået udarbejdet en
mobilitetsplan

Handlingsplan ’10’
nn Alle flåder over 10
køretøjer er blevet
rådgivet og har
fået udarbejdet en
mobilitetsplan

Køreplan
Step 1: Q3 2013

Step 2: Q3-Q4 2013

Step 3: 2014-2020

HVAD:
Aktivitet

Afdækning af
flådeoperatører

Udvikling af rådgivning
og behovsafdækkelse

Implementering af rådgivningen
Uddannelse af
transportrådgivere

HVEM:
Ansvarlig

Sønderborg Kommune og
Teknologisk Institut

Teknologisk Institut, de
største flådeoperatører,
kommunen

Teknologisk Institut
Uddannelsesinstitutioner

Hvordan:
Finansiering

Kommunen og
Teknologisk Institut

Kommunen og
Teknologisk Institut

Aftagerne af
flåderådgivningen
Uddannelsesinstitutioner

Stakeholderplan
Stakeholdere
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Hvem

Hvorfor

Hvordan

Hvornår

Virksomheder

Større og mellemstore virksomheder,
med mere end 2
biler

Finansiering, opbakning/
stakeholdere

Inddragelse i udviklingsfasen og som
aftager

Udviklingsfasen og
som aftager

NGO’er og
organisationer

ProjectZero

Projektet vedrører
nedbringelsen af
CO2 i lokalområdet

Inddragelse, fælles
forum

Opstartsfasen

Eksperter/
universiteter

Teknologisk Institut

Analysearbejde

Rådgivning, undersøgelser

Opstartsfasen, alternativt som rådgiver

Kommunen og
regionen

Sønderborg Kommune
Region Syddanmark

Største flådeejere i
lokalområdet

Inddragelse i udviklingsfasen og som
aftager

Udviklingsfasen og
som aftager

Fokusområde: Grøn transport

First steps:
1. Teknologisk Institut kontaktes
2. Teknologisk Institut afdækker flådeejere i
Sønderborg
3. Indholdet i rådgivningen fastlægges og udarbejdes
Konceptets robusthed
Nedbringelse af transportforbruget og omstilling til VEbaseret transport er et afgørende element i realiseringen af målsætningerne i både 2020 og 2029.
Forretningskonceptet er direkte og indirekte med til
at realisere målsætningerne for fokusområdet ved at
skabe beslutningsgrundlaget for energieffektiviseringer
og omstilling af transportforbrug hos flådeejere og udvikle mobilitetsplaner for store virksomheder. Konceptet
må derfor effektmæssigt betragtes som en accelerator
for realiseringen af fokusområdets målsætninger.
Konceptets effekt i forhold til fokusområdets målsætninger:

Katalysator

Accelerator

Bærende koncept

Forretningskonceptet ”Flåderådgivning” er forankret
hos en række lokale og nationale partnere med Sønderborg Kommune, Teknologisk Institut og ProjectZero
i førersædet og opstartes på primært kommercielle
vilkår. På sigt forankres projektet dybere lokalt ved uddannelse af lokale flåderådgivere.

Konceptet baserer sig på afprøvet viden og kan
med inddragelse af store flådeejere udrulles til hele
Sønderborg-området inden for de tidsmæssige rammer
for Roadmap2020.
Konceptet vurderes på baggrund af disse betragtninger
til at have en høj robusthed.

Øvrige potentielle virkemidler til at sikre 2020mål for Grøn transport:
nn Undgå transportarbejde: Fx mobilitetsplanlægning, bilfrie søndage, flere hjemmearbejdsdage
nn Overflytning af transportarbejde til gang,
cykel, offentlig transport
nn Bilfrie zoner
nn Bedre belægningsgrad på offentlig transport
nn Højere energieffektivitet og skift til VE
nn KørGrønt kursus
nn Storskala udbredelse af gas-, el- og brintbiler
nn Omstilling af arbejdskørsel i landbrug til
biogas
nn Omstillingen af offentlig transport til biogas
eller anden VE
nn El til post- og nichekøretøjer
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Udvikling af Roadmap2020
Roadmap2020-udviklingsprojektet er gennemført af ProjectZero-sekretariatet i samarbejde med Bindslev A/S.
Næsten 100 personer fra virksomheder, universiteter og uddannelsesinstitutioner, kommuner, Region Syddanmark,
NGOér og organisationer m.v. i Sønderborg-området og resten af Danmark har bidraget til udviklingen af Roadmap2020. ProjectZero takker alle medvirkende og ser frem til et fortsat godt samarbejde om Roadmappets implementering og realisering på vejen mod 2020.
Følgende personer har deltaget som medproducenter af Roadmap2020:
Aase Nyegaard
Anders Eldrup
Andreas Bonde
Anette Jacobsen
Bent Erik Hawaleska
Bjarne Brendstrup
Bjarne Westh
Brian Møinichen Wendin
Carsten Jacobsen
Casper Højgaard
Casper Kirketerp-Møller
Charles Nielsen
Charlie Lemtorp
Claus Heise Østergaard
Claus P. Bjergaard
Else Libak Hansen
Erik Lauritsen
Erik Lorenzen
Erik Møller Jørgensen
Frank Bodholdt Jakobsen
Frithjof Rødbro Jensen
Gitte Uttrup
Hanne Bruun
Hans Jørgensen
Hans Jørn Zachariassen
Hans Lehmann
Helga Ögmundardóttir
Helge Ørsted Petersen
Helle Knudsen
Henrik Bjerregaard
Henrik Jessen Enderlein
Henrik Kærgaard
Herman Boysen
Inge Olsen
Jan Eric Thorsen
Jan Gyldenløve Roetink
Jan Prokopek Jensen
Jens Peter Thomsen
Jesper Bang Andersen
Jesper Lund-Larsen
Jesper Rosanes
Jette Bøjskov
Jimmy Poulsen
Joakim Petersen
Jørgen Abildgaard
Jørgen Jørgensen
Jørgen Steen Nielsen
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Sønderborg Kommune
Copenhagen Cleantech Cluster
BioenergiSyd
Alsmatik
E.ON
Energinet.dk
Nybolig
Velux Danmark A/S
Grundejerforeningen Havnbjerg Syd
Schneider Electric
CLEVER
TreFor
EUC Syd
Sønderborg Udlejerforening
Nordea
Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune
SE
Sønderborg Kommune
Region Syddanmark
Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune
Lodsejer
Danske Bank
EUC Syd
NORD-star
Ea Energianalyse
Region Syddanmark
Danfoss Heating
Selvstændig
NIRAS
Sønderborg borger
Sønderborg Kommune
Danfoss
Danfoss
Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune
Doublesculler
3F
Sønderborg Kommune
Sønderborg Forsyning
SALUS
SE Big Blue
Københavns Kommune
Sønderborg Kommune
Information

Karen Damm
Karl Johan Bertelsen
Kasper Dam Mikkelsen
Kasper Paasch
Kim Andersen
Knud Erik Serup
Kristian Pallesen
Lars Dyhr Hansen
Lars E. Hansen
Lars Nielsen
Lars Overgaard
Lars Peter Jensen
Lars Riemann
Lene Lange
Lene Sternsdorf
Lise Tjørring
Marck Thorning
Martin Frank Mogensen
Michael Kjer Jensen
Mieke Bak Rasmussen
Mogens Dall
Morten Møldrup
Morten Skak
Morten Vestergaard
Niels Krogsgaard Otten
Niels-Anders Nielsen
Niels Christian Porskjær
Ole Damm
Ole Stisen
Per Boisen
Per Lachenmeier
Per Munk Jensen
Peter Esmann
Peter Hansen
Peter Mads Clausen
Preben Birr-Pedersen
Sille Marcussen Dahl
Stephan Kleinschmidt
Susanne Krawack
Susanne Provstgaard
Søren Bonde Hansen
Søren Bækhøj Kjær
Thomas Færgeman
Thomas Jaap
Thomas Wind
Torben Christensen
Torben Funder-Kristensen
Trine H. Mikkelsen
Ulrik Heilmann
Vagn Holk Lauridsen
Vivian Krøll

Sønderborg Kommune
Rutebilselskabet Haderslev
Niras
Mads Clausen Instituttet, SDU
Dansk Energi
DONG Energy
Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune
Lachenmeier
Siemens
TINV
Jorton
Sønderborg Forsyning
Aalborg Universitet
Sønderborg Kommune
Københavns Universitet
Sønderborg
Sønderborg Kommune
Boligforeningen B42
Dansk Byggeri
LandboSyd
Møldrup El-service
Syddansk Universitet
Broager Sparekasse
Alsmatik
Center for Grøn Transport
Sønderborg Forsyning
SE Big Blue
Sønderborg Kommune
SDU
Sønderborg Erhvervs- og Turistforening
SE
Siemens Danmark
Sønderborg Kommune
Bitten & Mads Clausens Fond
Lean Energy Cluster
Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune
Concito
DTK
Sønderborg Kommune
Danfoss Solar Inverters
Concito
Sønderborg Kommune
Sønderborg Forsyning
Danfoss
Danfoss
SE Big Blue
Bolius
Videncenter for energibesparelser i bygninger
Sønderborg Kommune

Fra ProjectZero-sekretariatet har følgende deltaget i udviklingsprojektet:
Carina Pedersen
Louise Johnsen
Martin Moos
Pernille Beck

Vibeke Bonefeld
Peter Rathje
Christian Eriksen (ProjectZero projektleder på Roadmap2020-udviklingsprojektet)
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Bilag 1:
Uddrag af målsætninger, energibalancer og monitoreringsresultater
Udviklingen i Sønderborg-områdets energiforbrug og CO2-udledning

Uddrag fra ProjectZeros monitoreringsværktøj viser udviklingen i Sønderborg-områdets energiforbrug og CO2udledning siden 2007. Værktøjet er ultimo 2013 opdateret med nye datasæt fra Energistyrelsen og Dansk Statistik og
afviger derfor lidt fra beregningsgrundlaget for scenarierne i Roadmap2020.

Den samlede CO2-udledning I Sønderborg-området 2007 til 2012
Årstal

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Samlet udledning i ton

691.536

668.126

626.760

628.028

611.077

540.338

Rumopvarmning og varmt vand

200.158

201.288

189.653

188.655

188.037

165.300

92.933

91.238

89.718

94.416

87.365

73.800

Fremstillingsprocesser

218.885

201.879

183.164

182.901

179.670

153.674

Vejtransport

179.560

173.721

164.226

162.055

156.005

147.564

Lys og apparater

Tabel 8.

Det samlede energiforbrug i Sønderborg-området 2007 til 2012
2.635.032

2.558.648

2.434.401

2.464.597

2.501.862

2.351.769

Borgere

793.218

804.126

762.895

779.764

788.051

774.024

Handel og service

150.200

154.813

152.852

155.560

162.233

155.293

Industri og landbrug

859.438

814.130

743.344

722.403

742.918

660.766

Øv. off. institutioner

104.171

108.221

104.390

137.756

151.402

123.830

48.637

50.373

49.323

52.988

47.328

48.570

679.368

656.986

621.597

616.126

609.931

589.285

Sektor

MWh

Kommunen
Transportforbrugere
Tabel 9.

Sønderborg-området i 2015 – CO2-reduktioner og energibesparelser

Uddrag fra ProjectZeros Scenarieværktøj viser forventningerne til energibesparelser og CO2-reduktioner i 2015.24
Den forventede reduktion i Sønderborg-områdets CO2-udledning og energiforbrug i 2015 i forhold til 2007
2007
CO2 -udledning total (ton)

722.301

Reduktion i forhold til baseline
Samlet energiforbrug (MWh)

520.332
201.969

2.711.280

Reduktion i forhold til baseline
Emissionsfaktor Fjernvarme
(beregnet g CO2 /kWh)

2015

2.370.538
340.743

143,5

28,0%

13%

28,9

Tabel 10.

Scenariet er baseret på Roadmap 2015, Trykprøvningen (udført forår 2012 af NIRAS), Fjernvarmeundersøgelsen (udført forår 2012 af COWI som del af
Trykprøvningen) og den konkrete udvikling som målt i monitoreringsværktøjet. Beregningerne udarbejdet til Roadmap2020 indeholder et højere forbrug og
en højere udledning i 2007 og frem i forhold til resultaterne fra monitoreringssystemet på grund af et ændret datagrundlag i nationale data fra Energistyrelsen og Dansk Statistik.

24
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Den forventede CO2-udledning I Sønderborg-området i 2015 fordelt på anvendelser:
CO2 -udledning fordelt på anvendelser

2007

2015

Total [Ton CO2]

722.301

100%

520.332

100%

Rumopvarmning og varmt vand

186.049

26%

106.273

20%

Lys og apparater

106.658

15%

81.592

16%

Fremstillingsprocesser

250.034

35%

176.534

34%

Vejtransport

179.560

25%

155.933

30%

Tabel 11.

Sønderborg-området i 2020 – Roadmap2020s beregnede CO2-reduktioner og specifikke målsætninger for energibesparelser og omstilling
I Scenarieværktøjet er reduktionerne som følge af målsætningerne i Roadmap2020 også beregnet.
Den målsatte reduktion i Sønderborg-områdets CO2-udledning og energiforbrug i 2020 i forhold til 2007:
2007
CO2 -udledning total (ton)

2020
722.301

Reduktion i forhold til baseline

361.016
361.285

Samlet energiforbrug (MWh)

2.711.280

Reduktion i forhold til baseline

2.115.553
595.727

143,5

Emissionsfaktor Fjernvarme
(beregnet g CO2 /kWh)

50,0%

22%

30,8

Tabel 12.
Målsætningen for Sønderborg-områdets CO2-udledning i 2020 fordelt på anvendelser:
CO2 -udledning fordelt på anvendelser

2007

Andel

2020

Andel

Total

722.301

100%

361.016

100%

Rumopvarmning og varmt vand

186.049

26%

59.611

17%

Lys og apparater

106.658

15%

52.047

14%

Fremstillingsprocesser

250.034

35%

126.904

35%

Vejtransport

179.560

25%

122.453

34%

Tabel 13.
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Specifikke målsætninger for Energibesparelser i 2015 og 2020
Målsætninger for energibesparelser i 2015 og 2020 på tværs af fokusområderne og fordelt på de specifikke anvendelser:
Anvendelse

Reduktion i energiforbrug 2015

Reduktion i energiforbrug 2020

5%

15%

Lys og apparater

10%

20%

Fremstillingsprocesser (inkl. landbrug)

20%

25%

5%

10%

Reduktion i energiforbrug 2015 MWh

Reduktion i energiforbrug 2020 MWh
(yderligere ift. 2015)

Rumvarme og varmt vand

41.556

83.112

Lys og apparater

24.497

24.497

Fremstillingsprocesser

99.461

24.865

8.449

8.449

Rumvarme og varmt vand

Transport
Tabel 14.
Reducerede energimængder:
Anvendelse

Transport
Tabel 15.

De målsatte energibesparelser på forbrug til Rumopvarmning og varmt vand i 2020 fordeler sig på følgende energikilder:
Energibesparelser Rumvarme og varmt vand fordelt på kilder	
MWh
Kilde

Reduktion i energiforbrug 2015 – 2020

Olie

20.876

Naturgas

23.380

Træpiller + Halm
Fjernvarme
El

3.850
31.788
2.565

Tabel 16.
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De målsatte energibesparelser på forbrug til fremstillingsprocesser i 2020 fordeler sig på følgende energikilder:
Energibesparelser fremstilling fordelt på kilder	
Kilde

Reduktion i energiforbrug 2015 - 2020 MWh

Motorbenzin

170

Olie

3.313

Fuelolie, petroliumskoks

1.305

Naturgas

8.559

Kul, Koks

1.300

El

10.219

Tabel 17.

Specifikke målsætninger for omstilling af forbrug
Den målsatte omstilling af forbrug til Rumopvarmning og varmt vand i 2020 fordelt på energikilder:
Type og Anvendelse

MWh omstillet i 2020
(yderligere ift. 2015)…

…til VE Kilde:

Olie - Rumvarme og varmt vand

78.284

Fjernvarme, individuel opvarmning

Naturgas - Rumvarme og varmt
vand

49.683

Fjernvarme, individuel opvarmning

Tabel 18.
Omstilling af olie- og naturgasforbrug sker til fjernvarme i byer (46 % af den samlede omstilling) og individuel VEbaseret opvarmning i landområder (54 % af den samlede omstilling).
Omstillingsbehov - fjernvarme fordelt på fokusområderne:				
Omstilling til fjernvarme
MWh omstillet olie

MWh omstillet gas

MWh omstillet i alt

Antal (omregnet til
standardhuse)

24.794

15.736

40.530

2.239

Virksomheder

6.366

15.736

22.102

1.221

Det offentlige

4.850

3.078

7.928

438

36.011

34.549

70.560

3.898

Borgere

I alt
Tabel 19.

Antal angiver antallet af bygninger, der skal omstilles omregnet til ”standardhuse” med et årligt varmeforbrug på 18,1
MWh. Antallet af omstillede bygninger for fokusområderne Virksomheder og Det offentlige segment vil være lavere
end antallet af standardhuse, da varmebehov typisk er højere per bygning for forbrugere i disse fokusområder.
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Hovedparten af omstillingen til individuel opvarmning i landområderne (udenfor fjernvarmeområder) er til varmepumper (65 % af omstillingen i landområderne). Den resterende omstilling foregår til biomasse og solvarme.
Omstillingsbehov - varmepumper fordelt på fokusområderne:
Omstilling til varmepumper
MWh omstillet olie

MWh omstillet gas

MWh omstillet i alt

Antal (omregnet til
standardhuse)

18.919

12.007

30.926

1.709

Virksomheder

4.858

3.083

7.941

439

Det offentlige

3.701

2.349

6.049

334

27.478

17.439

44.916

2.482

Borgere

I alt
Tabel 20.

Antal angiver antallet af bygninger, der skal omstilles omregnet til ”standardhuse” med et årligt varmeforbrug på 18,1
MWh. Antallet af omstillede bygninger for fokusområderne Virksomheder og Det offentlige segment vil være lavere
end antallet af standardhuse, da varmebehov typisk er højere per bygning for forbrugere i disse fokusområder.
Den målsatte omstilling af forbrug til Fremstilling i 2020 fordelt på energikilder:
Type og Anvendelse

MWh omstillet i 2020 (yderligere
ift. 2015)…

…til VE Kilde:

Fremstillingsprocesser
- Motorbenzin

1.136

Biogas, elektricitet

Fremstillingsprocesser
- Diesel / gasolie

5.797

Biogas, elektricitet

Fremstillingsprocesser
- Fuelolie / Petroliumskoks

8.746

Biogas, elektricitet

Fremstillingsprocesser
- Naturgas

43.653

Restprodukter /
biomasse, elektricitet

Fremstillingspocesser
- Kul / Koks

3.899

Restprodukter /
biomasse, elektricitet

Tabel 21.
Den målsatte omstilling af forbrug til Transport i 2020 fordelt på energikilder:
Type og Anvendelse
Transport - LPG

MWh omstillet i 2020 (yderligere
ift. 2015)…

…til VE Kilde:

80

Elektricitet, Biogas, -ethanol

Transport - Motorbenzin

12.047

Elektricitet, Biogas, -ethanol

Transport - Diesel / fuelolie

16.194

Elektricitet, Biogas, -ethanol

Tabel 22.
Med den valgte fordeling svarer denne omstilling til at 801 personbiler omstilles til elbiler, 221 varebiler op til 6 tons
omstilles til el, 20 busser omstilles fra diesel til biogas og 28 varevogne op til 6 tons omstilles til biogas.
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Bilag 2:
Noter om biomassegrundlaget, arealudlæg for og
dimensioner af biogasanlæg
Ressourcegrundlag fra landbrug, industri og byer
Overblik over biomasse i Sønderborg Kommune
ART

TON
Husdyrgødning

Svin

586.692

Kvæg

113.562

Fjerkræ

4.820

Øvrige

8.280
Afgrøderessourcer

Halm

87.176

Raps

13.047

Majs

11.910
Naturarealer

Have, parkaffald til kompost

15.866

Grødeafskæring

223
Skovarealer

Flis

6.895
Andet

ABP/madrester

43.969

Affald

20.264

Slam

1.625

Fedt

1.052

Tabel 23.
Denne opgørelse over biomasseressourcen i Sønderborg Kommune er udarbejdet af ProjectZero og færdiggjort i
januar 2013, se bilag 3. Opgørelsen repræsenterer det hidtil mest komplette overblik over den samlede biomasseressource og angiver kontaktpersoner og status på tilgængeligheden af hver enkelt fraktion - hvorvidt de er udnyttede,
ikke-udnyttede og tilgængelige eller ikke-udnyttede og svært tilgængelige. ProjectZero kan bistå med kontakt til samtlige aktører. ProjectZero har en detaljeret liste med mængder af animalske biprodukter (ABP) og hvilke virksomheder,
de kommer fra.
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Den eneste større ressource, som ikke er medtaget i opgørelsen, er den organiske fraktion af husholdningsaffaldet.
Sønderborg Forsyning deltager i et Interreg projekt, hvor netop den bedst mulige anvendelse af denne fraktion ønskes belyst. Sønderborg Forsyning oplyser at der findes ca. 5.000 ton årligt af denne ressource.
Kommunegrænsen er imidlertid ikke nødvendigvis den mest relevante afgrænsning for at opgøre ressourcegrundlaget for konkrete biogasanlæg. Eksempelvis køres husholdningsaffald inklusiv organisk affald fra Åbenrå Kommune i
dag til forbrænding i Sønderborg, og den organiske del af denne potentielle ressource kunne ligeledes anvendes i et
biogasanlæg.
Ressourcer i Åbenrå Kommune vil således være relevante at medtage i vurderingen af et konkret biogas-projekt.
I 2010 bestilte Sønderborg Kommune i samarbejde med ProjectZero en rapport fra LandboSyd, som belyser ressourcegrundlaget fra gylle og energiafgrøder, samt anlægs- og driftsøkonomi for 2 biogasanlæg, som Sønderborg
Kommune har udpeget placeringer af, hhv. ved siden af Danish Crown slagteriet i Blans og ved containerpladsen
Glansager i det østlige Sønderborg.
Ressourceoplandet blev for gyllen afgrænset til en radius af 14 km fra hvert biogasanlæg, og ved iblanding med energiafgrøder viser rapporten en god forrentning af begge mulige biogasanlæg.
Biogasrejseholdet udarbejdede i 2012 en præsentation, som analyserer de fysiske forhold og husdyrgødningsgrundlaget ved de samme 2 placeringer.
I 2013 har Sønderborg Kommune bedt biogasrejseholdet arbejde videre med en placering i Blans og med en radius af
20 km. som opland for husdyrgødning. Biogasrejseholdet præsenterede resultaterne for Sønderborg Kommune den
24. maj 2013. Der findes 37.300 dyreenheder inden for en radius på 20 km, hvilket svarer til en mængde på 746.000
tons. En stor del af ressourcen kommer fra Åbenrå Kommune, da Blans ligger tæt på kommunegrænsen.

Arealudlæg til Biogasanlæg
Sønderborg kommune er planmyndighed og arbejder aktivt for at fremme realiseringen af biogasanlæg i kommunen.
Kommunen har udlagt de ovenfor omtalte arealer. Arealudlægget ved Blans kan udvides, såfremt det på et senere
tidspunkt ønskes at placere et bioraffinaderi ved siden af biogasanlægget. Blans er for nuværende den mest bearbejdede placering.
Kommunen er villig til at se på alternative placeringer, hvis der er forhold som taler for, at andre placeringer er mere
optimale. Kommunen udarbejder endvidere affaldsplanen som løbende revideres, blandt andet i forhold til nationale
strategier, fx regeringens kommende ressourcestrategi.
I den nye Kommuneplan, der udarbejdes i 2013, udpeges placeringen ved Blans til Biogasproduktion.

Dimensionering af anlæg
Erfaringsmæssigt er det tilrådeligt at dimensionere anlægget efter at udnytte ca. 50 % af gyllepotentialet, således at
anlægget er robust i forhold til langsigtede udviklinger i landbruget. Samtidig bør der anvendes et realistisk skøn over
hvor store mængder organisk affald, der kan fremskaffes som” booster” til biogasanlægget, idet der tages hensyn til
den eksisterende disponering af affaldet. Det kan således godt være, at den organiske fraktion er en begrænsende
faktor, hvis man vil undgå store mængder af energiafgrøder.
Anlægget skal altså dimensioneres efter disse principper. Den ovennævnte gylleressource er i god overensstemmelse hermed. Det vil sige, at et biogasanlæg i Blans kunne udlægges for en kapacitet på ca. 365.000 tons/år, svarende
til det største anlæg i Energinet.dk’s faktaark 25.
Et anlæg i denne størrelse vil producere ca. 10 mio. Nm3 biogas årligt. Investeringen i selve anlægget er ca. 100 mio.
kroner.

25

http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/Gas/Faktaark_biogas_2012_ver1.xls
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Bilag 3:
Investeringsbehov og
jobskabelse
Følgende bilag er uddrag fra notatet ”Beskæftigelseseffekter af Roadmap2020” udarbejdet af NIRAS for ProjectZero
i forbindelse med udarbejdelsen af Roadmap2020 i juni 2013. I notatet findes også detaljerede beregninger for hvert
fokusområde, disse er kort opsummeret i slutningen af bilaget.

Indledning
Nærværende notat belyser de beskæftigelsesmæssige effekter af CO2-reducerende investeringer i Sønderborgområdet inden for nedenstående seks fokusområder i perioden 2016-2020. Dertil kommer tiltag inden for en række
tværgående områder.
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Borgerne
Virksomheder
Det offentlige segment
Intelligent energi
Bioenergi
Grøn transport

Grundlaget for beregningerne er dels oplysninger omkring investeringens størrelse, accepteret tilbagebetalingstid,
enhedsenergipriser samt forventninger til driftsomkostninger i løbet af perioden. Alle investeringsoverslag er anslået
og leveret af ProjectZero og kvalitetssikret af NIRAS. Effektberegningerne er foretaget af Center for Regional- og
Turismeforskning (CRT) i den regionale model for økonomi og beskæftigelse kaldet LINE. Modellens kerne er en
input-output model, der er konsistent med nationalregnskabet og den nationale ADAM-model.
Den regionale model for økonomi og beskæftigelse, LINE (Local INtersectoral and interregional Economic model) er
udviklet af forskere ved Center for Regional- og Turismeforskning. Modellen fungerer på den måde, at en udgangssituation, et grundforløb, sammenlignes med det forløb, der ville være for økonomi og beskæftigelse, hvis man
gennemførte en ændring. I dette tilfælde drejer ændringen sig om forskellige investeringer i Sønderborg Kommune.
Differencen mellem de to forløb er så effekten.
Modellen estimerer effekten af en given investering på den totale beskæftigelse. Total beskæftigelse er summen af
direkte, indirekte og induceret beskæftigelse. Virkningerne kan opgøres efter arbejdssted, men også efter bopæl.
Den direkte effekt på beskæftigelsen af en given indsats er den direkte ændring i antallet af beskæftigede årsværk
indenfor private eller offentlige virksomheder, herunder kulturinstitutioner. Effekten på den indirekte beskæftigelse
er ændringer i antal beskæftigede årsværk hos underleverandører (eller disses underleverandører). Effekten på den
inducerede beskæftigelse er den ændring i antallet af beskæftigede årsværk, som opstår som følge af den direkte
og indirekte forøgelse af indkomst og privat forbrug, en given indsat eller ændring medfører. Opgørelsen sker efter
virksomhedernes arbejdssted.
Da modellen (i den anvendte version) er lineær, kan beskæftigelseseffekterne skaleres op eller ned i forhold til en
ændring i investeringens størrelse.
Der er gennemført i alt 9 kørsler i LINE. Én kørsel, hvor investeringerne på alle 6 fokusområder indgår samtidig, én
kørsel for hver af de 6 fokusområder, og 2 separate kørsler for beskæftigelseseffekten af henholdsvis en kystnær
havvindmøllepark og et bioraffinaderi. De sidstnævnte anlæg er ikke inkluderet i beskæftigelseseffekten under deres
respektive fokusområder, Intelligent energi og Bioenergi, da det er usikkert om projekterne bliver gennemført i perioden 2016-2020. For at vise den potentielle effekt er de dog medtaget som optioner.
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I tillæg til de kvantificerede beskæftigelseseffekter, der beregnes i LINE på baggrund af investeringsoverslag foretages en række kvalitative skøn over indirekte beskæftigelseseffekter ved tværgående tiltag, efteruddannelse, og
demonstration.

Executive summary
Dette afsnit består af to dele. Første del er et resumé af de 8 afsnit som behandler beskæftigelseseffekten af investeringer indenfor de 6 fokusområder og de 2 optioner. Anden del inkluderer kvalitative vurderinger af beskæftigelseseffekter som følge af ProjectZeros forøgede fokus på projektets demonstrationsværdi over for øvrige kommuner i
Danmark og over for internationale kunder. De kvalitative vurderinger skal ses i tillæg til de direkte beskæftigelseseffekter af investeringerne indenfor de 6 fokusområder.
I alt skønnes det, at der ved at gennemføre Roadmap2020 skabes knap 500 nye lokale arbejdspladser. Dette tal er
eksklusiv optioner og nye eksport-arbejdspladser, som det forventes at skabe som følge af markedsføringseffekten af
Sønderborg-området og dets virksomheder.
Beskæftigelseseffekt af direkte investeringer
I alt forventes det, at der gennemføres årlige investeringer på 684 millioner kr. indenfor de 6 fokusområder i perioden
2016-2020. Såfremt optionerne gennemføres er der i tillæg hertil investeringer på årligt 625 millioner. kr. i samme
periode.
Der skelnes i tabellerne mellem job og årsværk. Job svarer i denne sammenhæng til de samlede årsværk fordelt på
den 5 årige periode. Såfremt alle nye investeringer stopper i år 2021 forsvinder jobbene i princippet igen. Dette er
ikke sandsynligt på fx borgerområdet, da eksempelvis energirenovering forventes at være en løbende proces, mens
beskæftigelsen som følge af særlige og store engangsinvesteringer så som opførelsen af et nyt biogas-anlæg eller ny
infrastruktur ikke kan forventes at fortsætte direkte. Der kan komme ny beskæftigelse fra andre store projekter, men
dette er ikke nødvendigvis de samme brancher og job.
I tabel 24 ses beskæftigelseseffekten af Sønderborg-områdets investeringer i perioden 2016-2020 fordelt på forskellige geografiske områder (uden optioner).
Årsværk i alt i perioden
2016-2020

Job i perioden
2016-2020

Sønderborg Kommune

1008

202

Øvrige Sønderjylland

1379

276

Øvrige Region Syddanmark

335

67

Øvrige Danmark

771

154

3493

699

I alt

Tabel 24. Beskæftigelseseffekt af de samlede investeringer i 6 fokusområder
Samlet set skabes der 3493 årsværk, svarende til 699 job. Det er dog langt fra alle job, der ligger i Sønderborg Kommune. Ca. 29 % af jobbene skabes i kommunen, mens hele 39 % ligger i det øvrige Sønderjylland. De resterende job
fordeler sig med ca. 10 % i den øvrige del af Region Syddanmark og ca. 22 % i resten af Danmark.
Det må forventes at Sønderborg-området vil opleve tilsvarende positive beskæftigelses-effekter af, at andre områder i
især Slesvig og Syddanmark også øger investeringsniveauet i energieffektivitet og vedvarende energi. Det kan derfor
være et selvstændigt mål at inspirere især omegnskommuner til at følge Sønderborgs eksempel.
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Anslået årligt investeringsbehov i mio. kr.

Årsværk i alt i
Sønderborg Kommune

Job i
Sønderborg Kommune

Borgerne

232

455

91

Virksomheder

194

280

56

Det offentlige

80

115

23

Intelligent energi

51

43

9

Bioenergi

44

40

8

Grøn transport

83

80

16

Samlet

684

1013

202

Option Kystnær havvindmøllepark

323

285

57

Option bioraffinaderi

302

265

53

Tabel 25. Lokal beskæftigelse fordelt på fokusområder og optioner
De 202 job, der skabes i Sønderborg Kommune af den samlede investering (ekskl. optioner) på 684 mio. kr. årligt fra
2016-2020 opstår primært som følge af investeringer indenfor fokusområderne Borgere (34 %) og Virksomheder (28
%). Relativt set giver investeringer indenfor fokusområderne Borgere og Bioenergi en høj lokal beskæftigelseseffekt,
mens investeringer i Intelligent energi og Grøn transport giver en forholdsvis lav lokal beskæftigelseseffekt.
I figur 14 ses, at den nye beskæftigelse især falder inden for tre brancher.

2%

4%

Landbrug, skovbrug og fiskeri
Industri, råstofindvinding og
forsyningsvirksomhed

17%

Bygge og anlæg
Handel og transport mv.
42%
8%

Information og kommunikation
Finansiering og forsikring

1%
1%
1%

Ejendomshandel og udlejning
Erhvervsservice
Offentlig administration,
undervisning og sundhed
24%

Figur 14 Branchefordeling af nye job i Sønderborg Kommune
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Langt størstedelen af de nye job skabes inden for bygge- og anlægsbranchen (42 %), en fjerdedel af jobbene skabes i
handel og transport, mens næsten en femtedel skabes inden for offentlig administration, undervisning og sundhed. 83
% af de nye job fordeler sig således på disse tre brancher. De resterende brancher er kun svagt eller slet ikke påvirket
af de forventede investeringer.
Estimeres beskæftigelseseffekten separat for de enkelte fokusområderne, ses i figur 15. Det især er investeringerne
på Borger-området, der genererer bygge- og anlægsbranchens store andel af den skabte beskæftigelse.
100

Landbrug, skovbrug og fiskeri

80

Industri, råstofindvinding og
forsyningsvirksomhed

70

Bygge og anlæg

60

Handel og transport mv.

50

Information og kommunikation

40

Finansiering og forsikring

30

Ejendomshandel og udlejning

20

Erhvervsservice

10

Offentlig administration,
undervisning og sundhed
Grøn transport

Bioenergi

Intelligent energi

Det offentlige

Virksomheder

0
Bogerne

Beskæftigelse (ant. jobs)

90

Kultur, fritid og anden service

Figur 15 Antal beskæftigede på de enkelte fokusområder og brancher
De uddannelsesgrupper, der bliver begunstiget af de nye job er, som det ses i figur 16 hovedsagelig faglærte (41 %)
og ufaglærte (35 %).
6%

Ufaglært, studenter mv.

12%
35%

Faglærte/EFU
Kort vid.g. uddannelse - KVU

6%

Mellemlang vid.g. uddannelse - MVU
Lang vid.g. uddannelse - LVU

41%

Figur 16. Uddannelsesbaggrund for beskæftigede i de nye job
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Indirekte beskæftigelseseffekter
I Roadmap2020 sætter ProjectZero forøget fokus på projektets demonstrationsværdi over for øvrige kommuner i
Danmark og over for internationale kunder.
Det indgår i Roadmap2020, som et særligt udviklingsforløb at udvikle ZEROcity demonstratorium, som aktivt skal
inspirere andre byer til at accelerer investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi. ProjectZero forventer, at
en accelereret udvikling i resten af Danmark og Slesvig kan skabe ca. 200 job i Sønderborg-området i perioden 20162020. Dette skøn er behæftet med en del usikkerhed, men hvis der tages udgangspunkt i den geografiske fordeling af
beskæftigelseseffekter af sønderborgske investeringer, kan skønnet kvalificeres. Her så vi, at der skabes ca. 300 job
alene i de 3 øvrige sønderjyske kommuner, som følge af investeringer i Sønderborg-området. Dette tyder på, at der
en del udveksling af varer og services mellem de sønderjyske kommuner. Såfremt bare det halve investeringsniveau
opnås i de øvrige 3 sønderjyske kommuner burde det alt andet lige skabe mindst 100 job i Sønderborg. Dertil kan
lægges investeringer i de øvrige 94 kommuner, hvor en mindre beskæftigelseseffekt tilfalder Sønderborg. 200 job i
Sønderborg kommune virker således realistisk ved en accelereret udvikling i resten af Danmark og Slesvig, særligt
hvis erhvervssektoren i Sønderborg har fået erfaring med denne typer opgaver tidligere end andre.
En måde at øge den sønderborgske beskæftigelseseffekt af andre kommuners/byers investeringer yderligere, er
at opkvalificerer virksomheder og arbejdskraft blandt andet gennem uddannelse og efteruddannelse. Især indenfor
efteruddannelse har der vist sig et stigende behov for læring og uddannelse i form af opkvalificering af håndværkere,
uddannelse af nye energivejledere, opkvalificering af rådgivere etc. ProjectZero vurderer samlet set, at ZEROacademy og andre undervisningsområder vil øge beskæftigelsen med 10 job i perioden 2016-2020. Dertil kommer
yderligere 25 videnjob som følge af SmartEnergy udvikling i samarbejde med SDU, EASV og EUC Syd og yderligere
25 job som følge af NZEB Cluster udvikling.
Dertil skal der som led i udførelsen af Roadmap2020 gennemføres demonstrationsprojekter indenfor biomassesporet
og et demonstrationsprojekt, ZERO-GI, som skal vise en helt ny måde at udnytte overskudsvarmen fra køleanlæg
på. Demonstrationsprojekterne forventes samlet set at skabe 3 direkte job i perioden, men særligt ZERO-GI forventes grundet den store opbakning fra lokalt erhvervsliv at kunne kommercialiseres og udbredes til resten af Danmark
indenfor 2-4 år og til udlandet indenfor 4-6 år. Ved fuld kommercialisering forventes konceptet at skabe 200 nye lokale
job. Denne effekt er ikke medtaget i summen i oversigten, da den stadig er usikker.
Sønderborg-området har en stærk erhvervsstruktur med en del eksportvirksomheder og ProjectZero har allerede
tiltrukket meget opmærksomhed internationalt fra især Kina og USA. I Roadmap2020 satses særskilt på at udvikle
erhvervsturisme som et markedsområde og ProjectZero vurderer, at konferencer, hotelophold og forøget lokal omsætning samlet set vil skabe 25 nye job.
Endnu mere interessant er det dog at vurderer, hvor meget demonstrations- og brandingværdi ProjectZero, herunder
ZEROcity har for beskæftigelsen i eksporterhvervene.
Både Baoding- og Clintonnetværket har en stærk branding effekt nationalt og internationalt. Med partnerskaberne er
der basis for at brande Sønderborg-området samlet. Lande, byer og virksomheder overalt i verden søger efter helhedsorienterede løsninger, som både hænger sammen økonomisk, miljømæssigt og socialt. Hvis ProjectZero bliver
en succes, som følge af Sønderborg-virksomhedernes aktive medvirkning - og ikke mindst brug og demonstration af
virksomhedernes løsninger - er der gode muligheder for at øge eksporten til udlandet. Et næste interessant skridt er, i
samarbejde med virksomhederne, at konkretiserer potentialet for nye eksportaftaler som følge af eksempelvis aftaler
med kinesiske byer o.l.
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Årsværk i alt i perioden
2016-2020

Job i perioden
2016-2020

1000

200

50

10

Smart Energy udvikling

125

25

NZEB Cluster udvikling

125

25

15

3

125

25

I alt

1440

288

ZERO-GI

1000

200

??

??

Accelereret udvikling i det øvrige
Danmark og Slesvig
ZEROAcademy og uddannelse

ZERO-GI og bio-spor demonstration
Erhvervsturisme

Øvrige eksportarbejdspladser
Tabel 26. Indirekte beskæftigelseseffekter i Sønderborg-området

Samlet set vurderes det således, at de øvrige tiltag skitseret herover bidrager med en lokal beskæftigelse på 288 job
i perioden 2016-2020. Tillægges dette tal beskæftigelseseffekten af de direkte investeringer i de seks fokusområder
fås en samlet lokal beskæftigelses-effekt af Roadmap2020 på knap 500 job.
De virkeligt store beskæftigelses-effekter forventes dog at finde sted ved forøget eksport af Sønderborg-virksomhedernes løsninger til det nationale og internationale marked på baggrund af demonstration og branding- og markedsføringseffekten af ProjectZero. Disse potentialer er ikke medtaget i den lokale beskæftigelses-effekt og kunne med
fordel estimeres i samarbejde med især eksportvirksomhederne i området.

Borgere
Med udgangspunkt i Sønderborg Kommunes 2020 målsætning om reduktion af CO2-udledningen er den nødvendige
reduktion af energiforbruget til hhv. rumvarme og varmt vand, lys og apparater samt omstilling af energi til varme og
varmt vand beregnet for Borger-området. Denne besparelse bruges sammen med dagens energienhedspriser og en
tilbagebetalingstid på hhv. 14 år og 5 år bruges til at beregne et investeringsbehov på i alt 232 mio. kr. årligt i perioden
2016-2020. En sådan gennemsnitlig årlig investering på borgerområdet vil skabe 260 job svarende til i alt 1300 årsværk i perioden 2016-2020.
I tabel 27 ses, hvordan disse årsværk vil være fordelt i hhv. Sønderborg Kommune og andre dele af landet.
Årsværk i alt i perioden
2016-2020

Antal job

Sønderborg Kommune

455

91

Øvrige Sønderjylland

470

94

Øvrige Region Syddanmark

175

35

Øvrige Danmark

200

40

1300

260

I alt

Tabel 27. Beskæftigelseseffekt af forventede investeringer i 2016-2020 på fokusområdet Borgerne
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Da indsatsen på Borgerområdet hovedsagelig vedrører bygningerne, ses også i figur 17 at hovedparten af de job, der
skabes af investeringerne inden for Borgerområdet, ligger i bygge- og anlægsbranchen (62 %). Yderligere 35 % af de
skabte job er koncentreret inden for tre brancher: offentlig administration, undervisning og sundhed, erhvervsservice
samt handel og transport. De resterende brancher er kun svagt eller slet ikke påvirket af de anslåede investeringsbehov.

Landbrug, skovbrug og fiskeri

1% 2%

Industri, råstofindvinding og
forsyningsvirksomhed

14%

Bygge og anlæg

10%

42%

Handel og transport mv.
Information og kommunikation
Finansiering og forsikring

1%
1%

Ejendomshandel og udlejning
Erhvervsservice

9%

Offentlig administration,
undervisning og sundhed
Kultur, fritid og anden service
Figur 17. Job skabt af investeringer på Borger-området, fordelt på brancher

Virksomheder
Med udgangspunkt i Sønderborg Kommunes 2020 målsætning om reduktion af CO2-udledningen er der beregnet
en nødvendig reduktion af virksomhedernes energiforbrug. Denne nødvendige energibesparelse kombineres med
energienhedspriser og accepterede tilbagebetalingstider til at estimere et gennemsnitligt årligt investeringsbehov på
194 mio. kr. i perioden 2016-2020.
En gennemsnitlig årlig investering på 194 mio. kr. vil generere 935 årsværk i perioden 2016-2020 svarende til 187 job.
Tabel 28 viser dog, at under en tredjedel (30 %) af disse job skabes inden for kommunegrænsen. En større andel (41
%) skabes i det øvrige Sønderjylland og sammenlagt vil næsten tre fjerdedele af de job, der skabes af investeringerne
på Virksomhedsområdet, blive skabt i de sønderjyske kommuner.
Årsværk i alt i perioden
2016-2020

Antal job

Sønderborg Kommune

280

56

Øvrige Sønderjylland

385

77

85

17

Øvrige Danmark

185

37

I alt

935

187

Øvrige Region Syddanmark

Tabel 28. Beskæftigelseseffekt af forventede investeringer i 2016-2020 på fokusområdet Virksomheder
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Det offentlige segment
På baggrund af kommunens 2020 målsætning om CO2 reduktion er den nødvendige energireduktion inden for det
offentlige beregnet, og et gennemsnitligt årligt investeringsbehov på 80 mio. kr. er anslået. Beskæftigelseseffekten af
denne investering kan ses i tabel 29. En gennemsnitlig årlig investering i CO2-reducerende tiltag inden for det offentlige på 80 mio. kr. resulterer i 255 årsværk i alt i perioden 2016-2020 svarende til 51 job.
De 80 mio. kr. årligt investeres inden for det offentlige område i tiltag, der realiserer energibesparelser i forhold til
varme og varmt vand, lys og apparater samt omstilling af energiforsyningen til opvarmning. Ud over disse arbejder
Sønderborg Kommune med ”ZEROcity – demonstratorium”.
Den anslåede beskæftigelseseffekt af ZEROcity er behandlet i tidligere afsnit.
Årsværk i alt i perioden
2016-2020

Antal job

Sønderborg Kommune

115

23

Øvrige Sønderjylland

105

21

Øvrige Region Syddanmark

10

2

Øvrige Danmark

25

5

255

51

I alt

Tabel 29. Beskæftigelseseffekt af forventede investeringer i 2016-2020 på fokusområdet Det offentlige segment
Det ses af tabel 29, at næsten halvdelen (43 %) af job skabt af investeringer inden for det offentlige vil falde inden for
kommunen, mens en næsten lige så stor andel (40 %) vil falde i det øvrige Sønderjylland.

Intelligent energi
Flere vindmøller skal øge andelen af VE fra vind i Sønderborg-området. Solceller skal over de kommende år øge PVenergiproduktionen i Sønderborg-området med 10 MW solenergi installeret på områdets egnede tage.
Udover vindmøller og solceller arbejder man i Sønderborg med ”ZERO-GI” forretningskonceptet. Beskæftigelseseffekten af ZERO-GI er beskrevet i tidligere afsnit.
På baggrund af et anslået gennemsnitligt årligt investeringsbehov på 51 mio. kr. estimeres beskæftigelseseffekten af
en udvidelse af vindkapaciteten (i form af landvindmøller) med yderligere 15MW og udvidelse af PV solcellekapaciteten med 10 MW PV solceller på egnede tage og i mellemstore-store anlæg. Beskæftigelseseffekten af denne investering ses i tabel 30. En gennemsnitlig årlig investering på 51 mio. kr. inden for dette fokusområde skaber 348 årsværk i
alt i perioden 2016-2020 svarende til 70 job.
Årsværk i alt i perioden
2016-2020

Antal job

43

9

189

38

Øvrige Region Syddanmark

35

7

Øvrige Danmark

81

16

348

70

Sønderborg Kommune
Øvrige Sønderjylland

I alt

Tabel 30. Beskæftigelseseffekt af forventede investeringer i 2016-2020 på fokusområdet Intelligent energi
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Bioenergi
Beskæftigelseseffekten er estimeret for investering i et biogasanlæg svarende til det største anlæg i Energinet.dk’s
faktaark. Det gennemsnitlige årlige investeringsbehov for et sådan anlæg anslået til at være 44 mio. kroner. Tabel 31
viser, at der skabes 270 årsværk i alt i perioden, svarende til 54 job.
Årsværk i alt i perioden
2016-2020

Antal job

40

8

165

33

Øvrige Region Syddanmark

45

9

Øvrige Danmark

20

4

270

54

Sønderborg Kommune
Øvrige Sønderjylland

I alt

Tabel 31. Beskæftigelseseffekt af forventede investeringer i 2016-2020 på fokusområdet Bioenergi

Grøn transport
For at reducere CO2-udledningen inden for transportområdet har Sønderborg Kommune igangsat en række koncepter, der skal reducere transportsektorens forbrug af fossile brændsler.
Beskæftigelseseffekten af investeringer på fokusområdet Grøn transport estimeres i modellen med udgangspunkt i
anslåede gennemsnitlige årlige investeringsbehov på 83 mio. kr. Som det ses i tabel 32 skaber denne investering 30
job svarende til 150 årsværk i perioden 2016-2020.
Årsværk i alt i perioden
2016-2020

Antal job

40

8

165

33

Øvrige Region Syddanmark

45

9

Øvrige Danmark

20

4

270

54

Sønderborg Kommune
Øvrige Sønderjylland

I alt

Tabel 32. Beskæftigelseseffekt af forventede investeringer i 2016-2020 på fokusområdet Grøn transport
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Option Kystnær havvindmøllepark
Som option har vi estimeret beskæftigelseseffekten af investering i en 80+ MW kystnær havvindmøllepark nordvest
for Als ved Lillegrund.
Investeringsbehovet til denne kystnære havvindmøllepark er anslået til en gennemsnitlig årlig investering på 323 mio.
kr. Denne investering skaber 461 arbejdspladser svarende til 2305 årsværk i alt i perioden 2016-2020, hvilket fremgår
af tabel 33.
Antal job pr år

Årsværk i alt i perioden
2016-2020

57

285

237

1185

44

220

Øvrige Danmark

123

615

I alt

461

2305

Sønderborg Kommune
Øvrige Sønderjylland
Øvrige Region Syddanmark

Tabel 33. Beskæftigelseseffekt af forventede investeringer i 2016-2020 på optionen kystnær havvindmøllepark

Option bioraffinaderi
Vi estimerer beskæftigelseseffekten af at opføre et bioraffinaderi i Sønderbog området. Den nødvendige investering
anslås som en gennemsnitlig årlig investering på 302 mio. kr./år
Den årlige gennemsnitlige investering i et bioraffinaderi skaber 431 job svarerende til 2155 årsværk.
Antal job pr år

Årsværk i alt i perioden
2016-2020

53

265

223

1115

42

210

Øvrige Danmark

113

565

I alt

431

2155

Sønderborg Kommune
Øvrige Sønderjylland
Øvrige Region Syddanmark

Tabel 34. Beskæftigelseseffekt af forventede investeringer i 2016-2020 på optionen bioraffinaderi
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Bilag 4:
Virksomheders tilbud på
markedspladsen
SE Big Blue

Schneider Electric

Hos SE Big Blue arbejder vi tæt sammen med vores kunder for at reducere og styre deres energiomkostninger.

Schneider Electric kan tilbyde en ”one-stop-shop”løsning, som gør det nemt for virksomheden at komme
i gang med at spare på energi- og CO2-udledningen.
Schneider Electric byder i projektet ind med kompetencer inden for energianalyser samt projekt- og entrepriseledelse og ikke mindst opfølgning og overvågning
af forbrug, således at det sikres at energibesparelserne
fastholdes fremadrettet. Et sådan setup muliggør, at
lokale håndværksvirksomheder kan være samarbejdspartnere i projektet, da Schneider Electric ikke selv
varetager udførelsen af de enkelte entrepriser, men blot
styrer og koordinerer disse.

CTS og energistyring – Vi tilbyder komplette projektløsninger, salg og service af CST-anlæg til sikring
af optimalt indeklima med et minimalt energiforbrug.
CST-anlæg opretholder den optimale balance mellem
de ydre påvirkninger, komfortkrav, energiforbruget samt
de driftsmæssige krav. Vores løsninger bygger på 25
års erfaring med intelligent klima- og energistyring,
samt kompleks bygningsautomation til alle typer byggeri. Derudover tilbyder vi fjernsupport ved tekniske
spørgsmål.
Energieffektivisering – Et samarbejde med SE Big Blue
begynder med en dialog med virksomheden, hvor vi
bruger din produktionsindsigt i kombination med vores
erfaring og tekniske knowhow. Vores totalløsninger
dækker alle led i produktionsprocessen – fra screening til dokumentation samt garanti og finansiering af
energibesparelser.
Vores rådgivende ingeniører finder, dokumenterer og
realiserer det maksimale energibesparelsespotentiale i
virksomheden – og det tilbyder vi både at garantere og
finansiere.
Vores screening af virksomhedens muligheder består
dels af en gennemgang af selve fremstillingsprocesserne og dels af en gennemgang af forsyningsanlæggene – kombineret med den nyeste viden inden for
procesudstyr og trykluft, damp, varmegenvinding, køl,
frost, ventilation og belysning. Vi skaber synlige resultater inden for indregulering af energiforbruget i anlæg og
procesudstyr, udskiftning af eksisterende anlæg eller
dele heraf samt fra ændring og optimering af adfærd.
Garanti og finansiering – Med EPC og ESCO sikrer vi,
at energibesparelserne bliver realiseret, og at virksomheden allerede i dag kan forbedre konkurrenceevnen
og indtjeningen. Udover EPC og ESCO kan vores
finansielle partner tilbyde øvrig finansiering.
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Som en global specialist inden for energioptimering og
styring, arbejder vi målrettet for at hjælpe organisationer med at få mest muligt ud af deres energi. Vi leverer
produkter, services og løsninger, som gør energien
mere sikker, pålidelig, effektiv og grøn.
Schneider Electric arbejder med et bredt spektrum
af energi- og vedligeholdelsesløsninger rettet mod
kundens individuelle behov, som spænder fra større
projekter til mindre projektorienterede løsninger.
Processen består af fire faser: foranalyse, detaljeret
analyse og projektudvikling, implementering samt
opfølgning og overvågning.
Der er ligeledes mulighed for ESCO-modeller hos
Schneider Electric, der kræver en længere tilbagebetalingstid for at være rentabelt. Ved ESCO kræves der
flere data ved den detaljerede analyse, og investeringen up front er derfor større end projektet uden ESCO.

Bilag 4: Virksomheders tilbud på markedspladsen

Alsmatik A/S
Hos Alsmatik A/S sidestiller vi energi med andre
råvarer. Vi udvikler software og hardware løsninger til
komplette automatiseringsanlæg, skræddersyet ud fra
virksomhedens specifikke ønsker og behov.
Der lægges vægt på at skabe håndgribelige, målbare
og vedvarende forbedringer der påvirker bundlinjen
positivt.
Automatiske løsninger er med til at sikre optimeringen.
Pausestyringer slukker for energikilder, når de ikke er
påkrævet.
Hydraulikanlæg energioptimerer vi samt nedbringer
støjniveauet.
Trykluft- og vakuumanlæg tester vi for luft flow, utætheder og har en palette af løsninger for energioptimering.
Igennem energimåling med vores mobile måleudstyr,
indsamler vi informationer for videre behandling. Fastmonteret bi-måler på maskinniveau for el, vand og luft
giver yderligere mulighed for beregning af carbon footprint samt overvågning af overforbrug samt alarm sendt
pr. SMS. Dataopsamling præsenteres som nøgletal i
den form, der passer til virksomheden, fx i formaterne
Excel, SQL, scala system, smart phone/tablet apps.
Finansiering af energioptimeringen. Alsmatik A/S
tilbyder et besøg for energivisitation uden beregning.
Energitilskud kan indgå i finansiering af energiprojekter.
Vi er indgået i et lokalt samarbejde med Thybo Køleteknik, samt Als El & Vvs. Siemens og Bosch Rexroth er
også med os worldwide med den nyeste viden.
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Bilag 5:
baggrundsmaterialer fra
projectzero summit 18. april 2013
Baggrund for ProjectZero
Sønderborg-området vil være et CO2-neutralt vækstområde senest i år 2029. Visionen hedder ProjectZero.
ProjectZero er stiftet af SYD ENERGI, DONG Energy,
Danfoss, Nordea Fonden og Sønderborg Kommune
som et offentligt privat partnerskab. Den daglige drift
styres af ProjectZeros sekretariat.
CO2-mål for Sønderborg-området fra alle energirelaterede formål
nn 2029: 100 % CO2-reduktion
nn 2020: 50 % CO2-reduktion
nn 2015: 25 % CO2-reduktion

Status for 2015 målsætningen
ProjectZeros Trykprøvning og Fjernvarmeundersøgelse
(udført af eksterne konsulenter i foråret 2011) viser,
sammen med historiske data fra ProjectZeros monitoreringssystem, at Sønderborg-området er on-track i
forhold til 2015-målsætningen, og at der mindst opnås
en CO2-reduktion på 25 % med udgangen af 2015.
Fokusområder
ProjectZero arbejder som udgangspunkt frem mod
2020 med seks overordnede fokusområder, som
er beskrevet i dette baggrundsmateriale: Borgere,
virksomheder, offentlige, bioenergi, intelligent energi
og transport. Ambitionen er at nå 50 % CO2-reduktion
i 2020 i forhold til 2007 svarende til en CO2-reduktion i
perioden 2015 til 2020 på yderligere 150.000 ton. Det
samlede målsatte reduktionsbidrag i 2020 i forhold til
udgangspunktet i 2007 er mere end 375.000 ton.
Den overordnede udfordring frem mod 2020-målet
Udviklingen af ProjectZeros indsatser i perioden 2015
til 2020 medfører en række unikke udfordringer. Ved
udgangen af 2015 forventes ProjectZero og Sønderborg-området at have reduceret CO2-udledingen i
forhold til 2007 med væsentligt mere end 25 % som
følge af energieffektiviseringer og omlægning til en
energiforsyning, der i større grad er VE-baseret. Det
betyder samtidig også, at mange af de ”lavthængende
frugter” er plukket, og at udfordringen med at nå en reduktion af CO2-udledningen på minimum 50 % dermed
er væsentligt større.

Sønderborg-området generelt
nn I Sønderborg kommune bor der ca. 76.000 mennesker, svarende til ca. 1,4 % af Danmarks befolkning.
nn Energiforbruget var i 2011 ca. 2.500 GWh, eller ca.
0,88 % af Danmarks samlede energiforbrug.
Metoden til at nå målet
Prioriteter og ledestjerner for ProjectZeros indsats
nn Prioritet 1: energieffektiviseringer hos alle segmenter (borgere, virksomheder, offentlige aktører)
nn Prioritet 2: Energi fra vedvarende kilder
nn Prioritet 3: Lokale energiressourcer
ProjectZero og Sønderborg-områdets tre overordnede ledestjerner:
nn Energieffektivisering, som mindsker områdets
følsomhed overfor stigende energipriser og styrker
erhvervenes konkurrenceevne.
nn En flerstrenget robust energiforsyning baseret
på lokale VE-ressourcer i effektivt samspil med
eksterne VE-ressourcer, som sikrer forsyningssikkerhed.
nn Et dynamisk energisystem, der tillader dynamisk optimering af samspillet mellem forbrug og
forsyning, således at nye markedsmekanismer i
indfasningen af VE-teknologierne udnyttes fuldt.
Segmenter og udviklingstemaer
Da realiseringen af de forskellige ledestjerner, særligt
energieffektiviserende tiltag, foregår i miljøer med
meget forskellige beslutningsprocesser og prioriteter
har ProjectZero valgt at adoptere en segment-baseret
tilgang.
Segmenterne:
nn Borgere: Fokuseret på boligen
nn Virksomheder: Med undersegmenterne ”Industri”,
”Landbrug” og ”Handel og Service”
nn Det offentlige: Herunder undersegmenterne ”Kommunen” og ”Øvrige offentlige institutioner” (inklusiv
kommunalt og andre offentligt ejede virksomheder,
foreninger o.l.)
Udviklingstemaerne
I forbindelse med udviklingen af Roadmap 2020 sætter
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ProjectZero fokus på tre udviklingstemaer, der i det
hidtidige arbejder ikke har været højt prioriteret, men
forventes at blive vigtige drivere for CO2-reduktion i
fremtiden.
nn Intelligent energi: Udviklingen af det intelligente
energisystem baseret på vedvarende energikilder
(Sønderborg-området som demonstratorium og
eksperimentarium for det dynamiske energisystem)
nn Bioenergi: Udviklingen af Sønderborg-området som
nationalt testområde for bæredygtig anvendelse af
bioressourcer til fødevarer, energi og biobaserede
materialer og etableringen af bioenergi produktionsfaciliteter i Sønderborg-området
nn Grøn transport: Udvikle og demonstrere løsninger
og koncepter for grøn transport / mobility i mindre
bysamfund og landområder

Netværksdeltagelse nationalt og internationalt
ProjectZero deltager i en række netværk og samarbejder såvel nationalt som internationalt, herunder særligt:
nn Climate Positive Development Program – Under
Clinton Foundation og i samarbejde med C40 Cities
nn NORD-star – ProjectZero er eneste ikke-universitetspartner i det fælles ”Nordic Center of Excellence” indenfor klimaforskning
nn CEM – Clean Energy Ministerials – Officiel repræsentant for Danmark
nn WWF Friendship City med Kinesiske Baoding (11
mio. indbyggere)
nn Vinder af EU’s Sustainable Energy Award for “Sustainable Community” i 2010
nn Deltager i “Covenant of Mayors” netværket
nn ProjectZero har været med til at igangsætte en
regional, kommunegrænseoverskridende Strategisk
Energiplanlægning

Netværksbaserede projekter og indsatsområder
ProjectZero-visionen skal realiseres i de eksisterende
netværk, både lokalt, nationalt og globalt, og nye netværk skal skabes undervejs. Dette er særligt nødvendigt af hensyn til den fremtidige forankring af indsatsområder, programmer og projekter, men skal også ske
af hensyn til at sikre de nødvendige ressourcer, såvel
økonomiske som menneskelige og organisatoriske, der
skal til for at realisere visionen.

Anvendelse

Reduktion i energiforbrug 2015

Reduktion i energiforbrug 2015

Rumvarme og varmt vand

5%

15%

Lys og apparater

10%

20%

Fremstillingsprocesser

20%

25%

5%

10%

Transport
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Fælles målsætninger på tværs af segmenterne
På tværs af fokusområder og segmenter findes en række
fælles målsætninger på reduktion af energiforbruget til
diverse anvendelser. Målsætningerne stammer oprindeligt fra udviklingen af Masterplan 2029 og Roadmap
2015, men er siden justeret som følge af den historiske
udvikling udledt fra ProjectZeros Monitoreringssystem.
De fælles målsætninger er:
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BORGERE

Det brændende spørgsmål
Hvordan implementeres nye services, der reducerer
borgernes energiforbrug med mere end 69.000 MWh
og sikrer omstilling af varmekilder senest i 2020, og
hvordan giver dette nye forretningsmuligheder for
eksterne aktører?
- Med aktive partnere skal der findes nye koncepter
til at fremme energirenovering af boliger og omstilling af varmekilder hos borgerne og i fællesskab med
områdets håndværkere. Eksterne og aktive partnere
kan profilere sig i eksisterende og nuværende erhverv,
og blive en del af Sønderborgs store omstilling til et
CO2-neutralt område i 2029. Borgerne er så småt på

vej, men indtil nu har der kun været fokus på de lavthængende frugter – der skal mere til!

1. Hvordan finansieres energirenovering af private
boliger?
2. Hvordan omstilles hele forbruget af olie til opvarmning os borgerne i Sønderborg-området senest i
2020?
3. Hvordan involveres håndværkere i energivejledning
og efteruddannelse i energirenovering?

Delmålsætninger for reduktionen i 2020
Lys & apparater
Forventet reduktion på 3.860 ton CO2, hvilket udgør
1/10 af det samlede reduktion hos borgerne.
CO2-reduktionen skal ske ved investering i nye apparater, husholdningsmaskiner og belysning. Adfærd og
styring kan potentielt spille en stor rolle.

Rumvarme og varmt vand
Forventet en reduktion på 29.988 ton CO2, hvilket udgør
9/10 af det samlede reduktion hos borgerne.
CO2-reduktionen skal ske fra energibesparelser (nedsættelse af nettovarmebehov igennem forbedring af
klimaskærm). Af den forventede reduktion udgør omstilling til nye varmekilder 21.389 ton CO2.

Beskrivelse af fokusområdet
I Sønderborg Kommune bor der 76.000 personer fordelt
på tre forskellige boligformer og områder.

Private boliger
Andelsboliger
Lejeboliger

18.600
10.000
6.000

CO2-mål
nn 23 % af det samlede reduktionsbidrag i perioden
2015 til 2020
Fra 2015 til 2020 skal fokusområdet have reduceret CO2udledningen fra Sønderborg-området med mere end
33.800 ton, svarende til 23 % af det samlede reduktionsbidrag i perioden 2015 til 2020.

17%

54%
29%

I forhold til udgangspunktet i 2007 skal fokusområdet i
2020 have reduceret CO2-udledningen fra Sønderborgområdet med mere end 66.800 ton, svarende til 18 % af
det samlede reduktionsbidrag fra 2007 til 2020.
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Befolkning fordelt på områder

På landet
I landsbyer
I mellembyer
I større by

ZERObolig
ProjectZeros ZERObolig-program har været omdrejningspunktet i reduktionen på området rumvarme og
varmt vand.

12.200
12.500
24.300
27.000

16%
36%
16%

32%

Borgernes energianvendelse i Sønderborgområdet
nn Borgersegmentets samlede energianvendelse i
2011 udgjorde 32 % af områdets samlede energiforbrug
nn Borgernes forbrug af energi til rumvarme og varmt
vand udgjorde 69 % af det samlede forbrug til rumvarme og varmt vand
nn Borgernes forbrug af energi til lys og apparater
udgjorde 49 % af det samlede forbrug til lys og
apparater
Vejen til 2015 - resultater og læring
Forventningen til 2015 er at borgersegmentet reducerer
32.969 ton CO2, som følge af:
nn energibesparelser
nn omstillinger (i egen bolig) herunder udskiftning af
oliefyr eller gasfyr til varmepumpe eller anden CO2neutral varmekilde.
Udgangspunktet for reduktionen er CO2-udledningen
i 2007
Det forventede reduktionsmål for segmentet svarer til
14,5 % af den samlede CO2-reduktion i 2015 for alle
segmenter.
Trykprøvning af reduktionerne, foretaget i foråret 2012,
viser at borgersegmentet er rigtig godt på vej mod 2015
indenfor rumvarme og varmt vand. Der er sket mærkbart et fald i varmebehovet hos boligejerne. Dog er det
forventede fald ved elforbrug til belysning og apparater
ikke sket, tværtimod er forbruget steget med 4,5 % i
husholdningerne.
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ZERObolig-programmet med gratis energivejledning og
efteruddannelse af håndværkere har haft betydelig stor
indflydelse på CO2-reduktionen og energibesparelserne
indtil nu. Der er i programmet arbejdet med forskellige
tiltag for at etablere solidt fundament for håndværkere
og boligejere med henblik på energibesparelser og
jobskabelse.
nn ZERObolig har opgjort 574 boligejeres investering i
energirenovering til 88 mio. pr. 4. april 2013
nn Der er gennemsnitligt investeret 155.000 kr. i energirenovering i de private boliger i området
nn Det har udgjort en besparelse på 5290 MWh, svarende til 1,7 ton CO2 blandt de 574 boligejere der
har fået foretaget energirenovering.

Tiltag som har haft effekt i ZERObolig
nn Gratis koncept!
nn Uddannelse af 65 % af alle områdets håndværkere
til energivejledere
nn Løbende kampagne med tilbud om gratis energivejledning
nn Informationsmøder om varmepumper og solcelleanlæg
nn ZERObolig på boligmesser
nn ZEROkørekort i energirigtig adfærd og teknisk
viden om egen bolig og dens klimaskærm
nn Energirigtig uddannelse af bankrådgivere for at
kunne guide borgerne/kunderne til bedre økonomi
ved energirenovering
nn Håndværkerfradrag og tilskudsordninger for varmekilder og VE-anlæg fra statens side har bevirket en
langt større interesse for energi hos borgerne
Potentialer
Nytænkende forretningskoncepter inspireret af ZERObolig til både private boliger, boligforeninger og lejeboliger kan øge fokus på energibesparelser hos borgerne.
Der ligger et stort potentiale i at realisere energibesparelserne for såvel forbrugere, som markedsaktører.
De estimerede energibesparelser, der ønskes opnået i
2020 for segmentet ved rumvarme og varmt vand, udgør ca. 57.000 MWh og for lys og apparater ca. 11.000
MWh.
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Der kan ligge et stort potentiale i, at borgeren på nuværende tidspunkt kan modtage mindst 25 øre pr. sparet
kWh fra landets energiselskaber. Det giver sammenlagt
boligejerne mulighed for at få tilskud på mere end 17
mio. kr. for energibesparelser for både lys & apparater
og rumvarme & varmt vand – beløbet er et engangsbeløb og udbetales lige efter energirenoveringen.
Herefter kan værdien af den årlige energibesparelse
udgøre 24 mio. kr. for forbrugerne ved lys & apparater
og på 83 mio. kr. på rumvarme og varmt vand.
Forretningspotentialet ved at realisere disse energibesparelser er betydeligt højere. Hvis vi antager en
tilbagebetalingstid på gns. 8 år er potentialet 8 x 24
mio. = 192 mio. kr. for lys og apparater og 8 x 83 mio. =
664 mio. kr. på rumvarme og varmt vand.
Yderligere er der stort værdipotentiale i at omstille olieog gasfyr.
Potentialer
nn Udarbejdelse af et decideret bygningsatlas med
fordeling af alle bygninger i kommunen i type, alder
og ejertype. Dette vil kunne synliggøre markedsmålgrupper, samt muligheder og kan øge forretningsskabelse hos eksempelvis entreprenører,
håndværkere og leverandører
nn Porteføljestyring og puljestrategi kan ske ud fra
eventuelt bygningsatlas og danne grundlag for
stærkere forretningskoncepter
nn Statslige tilskudsordninger til udskiftning af varmekilde og energirenovering
nn Sønderborg-området som demonstrationsområde
for nye varmekilder
nn Inddrage områdets pengeinstitutter til at give fordelagtige lån til omstillingen til demonstrationsområde
nn Tilskudsordninger / midler til udskiftning af olie &
gasfyr i landdistrikterne
nn Sætte fokus på potentialet ved energiselskabernes
tilskud til energibesparelser
nn Bedre privatøkonomi for borgerne ved budgetbesparelser på energiforbruget

Udfordringer
Der er udfordringer i at nå ud til alle borgere i deres forskellige boliger på en langt mere systematisk og smart
måde. Konceptet med personlig gratis energivejledning
som ZERObolig har benyttet, skal løses langt mere
effektivt. Derudover er det vigtigt at potentialerne og
værdierne ved nye koncepter forankres hos partnere,
håndværkere og borgere.
Det er en udfordring at få finansieret energirenovering.
Borgerne skal optage nye lån hos pengeinstitutter,
der for manges vedkommende stadig er ramt af en
finanskrise.
Effekt
Den enkelte borger kan i rigtig mange tilfælde forbedre
sin privatøkonomi ved korrekt energirenovering af
egen bolig, da energibesparelserne vil kunne mærkes
i budgettet. Endvidere vil områdets boligmasse få et
løft, komme op i højere energiklasse og gøre salgssituationer langt nemmere. Et område med accelererende fokus på vækst og jobskabelse vil ligeledes være
attraktivt for ny arbejdskraft. Et energirenoveringsboom
med fordele for såvel borgere som virksomheder og
skaber jobs på tværs af en trængt byggebranche.
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Virksomheder

Det brændende spørgsmål
Hvordan udvikles og implementeres nye koncepter, der
fastholder de allerede opnåede energibesparelser, reducerer virksomhedernes energiforbrug med yderligere
46.000 MWh i 2020, sikrer en stor omstilling af olieforbrug til fremstilling og giver nye forretningsmuligheder?
Med aktive partnere skal der findes nye koncepter til at
nedbringe energiforbruget i industrien, handel og service samt landbruget. Potentielle muligheder som ESCO
og andre relevante modeller til finansiering af energirenovering kan danne grundlag for de nye tankegange til
fordel for og profilering af eksterne forretningspartnere.
nn Hvordan udnyttes ESCO-modeller eller andre modeller til at finansiere energirenoveringer hos private
virksomheder?
nn Hvordan omstilles hele forbruget af olie til opvarmning hos virksomheder i Sønderborg-området
senest i 2020?
nn Hvordan nedbringes landbrugets energiforbrug til
fremstilling og transport?

Et udtræk af kommunens virksomheder med tre eller
flere ansatte viser, at der inden for undersegmenterne
industri, landbrug, handel og service samt håndværk
er 890 virksomheder. Følgende diagram viser disse
undersegmenter opdelt i procent.

Fremstilling/ industri
Landbrug
Handel og service
Håndværk

8%
11%

15%
66%

CO2-mål

nn 19 % af det samlede reduktionsbidrag i perioden
2015 - 2020.
Fra 2015 til 2020 skal fokusområdet reducere CO2udledningen fra Sønderborg-området med 28.000 ton,
svarende til 19 % af det samlede reduktionsbidrag i
perioden 2015 til 2020.
I forhold til udgangspunktet i 2007 skal fokusområdet i
2020 have reduceret CO2-udledningen fra Sønderborgområdet med 100.000 ton, svarende til 27 % af det
samlede reduktionsbidrag fra 2007 til 2020.
Virksomhedssegmentets samlede energibesparelse i
perioden 2015 til 2020 er yderligere 46.000 MWh.
Beskrivelse af fokusområdet
Sønderborg-området er et industriområde, der er specialiseret inden for klima/energi, bygge/bolig, fødevarer
og turisme. Der er i Sønderborg Kommune registreret
6.161 virksomheder.
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Virksomhedernes samlede energianvendelse i 2011
Virksomhedssegmentets samlede energianvendelse
udgjorde i 2011 36 % af områdets samlede energiforbrug. Heraf udgjorde industri og landbrug 4/5, og
handel og service udgjorde 1/5.
Resultater og læring frem mod 2015
Trykprøvningen lavet i foråret 2012 viser, at virksomhedssegmentet er rigtig godt på vej mod målet i 2015.
Forventningen til 2015 er, at virksomhedssegmentet
reducerer CO2-udslippet med mere end 72.000 ton
CO2, som følge af:
nn energibesparelser i form af effektivisering; herunder
blandt andet motorstyring, lysstyring, klimaledelse
og energirigtig indkøb, samt
nn omstilling fra fossile brændsler til VE-kilder
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Heraf udgør handel og service en tiendedel af den
samlede reduktion og industri inkl. landbrug udgør ni
tiendedel.
Delsegmentet, handel og service, udgør en lille del af
den samlede reduktionsmålsætning. Til trods for det
lave reduktionspotentiale er delsegmentet vigtigt pga.
demonstrationsværdien og økonomiske incitamenter.
Delsegmentet industri udgør en stor den af det samlede
reduktionsmål for virksomheder. Trykprøvningen viser
en markant reduktion i CO2-udledning.
Reduktion frem til 2015 for industri og landbrug
Den samlede målsætning for industri og landbrug
segmentet kan opgøres til en reduktion svarende til 31
% af den totale reduktion for hele Sønderborg-området
i perioden 2007 til 2015.
Segmentet har et mål om en reduktion på 31.661 ton og
har fra 2007 til 2010 reduceret med 79.668, hvilket er
væsentligt mere end målsætningen for 2015.
Reduktion frem til 2015 for handel og service
Den samlede målsætning for handel og service segmentet kan opgøres til en reduktion svarende til 4 %
af den totale reduktion for hele Sønderborg-området.
Heraf skal energiforbruget til lys og apparater reduceres med en tiendedel og energiforbruget til varme skal
reduceres med en tyvendedel af totalen.
Handel og service segmentet har et mål om en reduktion på 7.861 ton CO2 i 2015, og har fra 2007-2010 reduceret med 680 ton. Dette svarer til en reduktion på 9 %.
ZEROcompany
ZEROcompany programmet er udviklet til at engagere
og involvere Sønderborg-områdets virksomheder i
ProjectZero-visionen. ZEROcompanies er de virksomheder, der går forrest i arbejdet med at gøre Sønderborg CO2-neutralt i 2029. Alle virksomheder har lagt en
ambitiøs og målbar klimastrategi med en målsætning
om at reducere CO2-udledningen med minimum 10 %
inden for et år.
Som ZEROcompany bliver man tilbudt følgende:
nn en brandingpakke med materiale til branding af
indsatsen i form af logoer, tekster til web og anden
markedsføring
nn en involveringspakke med inspiration til involvering
af medarbejdere
nn adgang til ProjectZeros arrangementer, herunder
ERFA-møder og ERFA-grupper
nn adgang til et kursus i klimaledelse

Som ZEROcompany forpligter man sig til at involvere
ledelse og medarbejdere i de klimakloge løsninger i
virksomheden og opfordre medarbejderne til energi- og
klimarigtig adfærd i hjemmet, formulere en klimastrategi
og udarbejde et klimaregnskab, demonstrere evne og
vilje til at reducere virksomhedens samlede CO2udledning med mindst 10 % inden for et år, deltage i
netværksaktiviteter, samt offentliggøre virksomhedens
engagement til ProjectZero-visionen på hjemmeside og
i anden relevant markedsføring.
Pt. er der 42 virksomheder med i ZEROcompany programmet, og 14 er på klimaledelseskursus med henblik
på at blive ZEROcompany.
Erfaringer indtil nu:
Netværk, ledelse og formidling virker!
Netværk er vigtigt i forhold til arbejdet med klima og
energi. I mange virksomheder er der kun én person,
som arbejder med området.
Flere virksomheder, især små og mellemstore virksomheder udtrykker frustration over at komme i gang med
at reducere deres energiforbrug. Ved at deltage på klimaledelseskurset får virksomheden en klimaansvarlig
medarbejder, der får færdigheder i at lave en klimastrategi, lave et klimaregnskab, får værktøjer og virkemidler
til konkret reduktion mm.
Formidling af de gode historier i pressen og i
ProjectZeros nyhedsbrev har i flere tilfælde vist sig at
have stor effekt på rekruttering af flere virksomheder
til ZEROcompany programmet. De gode historier og
de konkrete reduktionstal er en øjenåbner for andre
virksomheder, som endnu ikke har fokus på virksomhedens energiforbrug.
OJ Electronics – en virksomhed i vækst
Sønderborg-virksomheden OJ Electronics blev i 2011
medlem af ProjectZeros ZEROcompany program med
målet om en 10 % reduktion af virksomhedens CO2-

udledning inden udgangen af indeværende regnskabsår. Det lykkedes OJ Electronics at nedbringe energiforbruget til varme med 17,4 % og elforbruget med 10,2
% i løbet af et år. Dette til trods for at virksomheden i
samme regnskabsår fra 2010/2011 til 2011/2012 havde
en vækst på lidt over 5 %.

ZERObutik
Programmet har til formål at engagere Sønderborgområdets butikker i vejen mod et CO2-neutralt Sønderborg i 2029.
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Som ZERObutik profilerer man sig over for kunderne,
gør en aktiv indsats for klimaet, viser ansvarlighed for
klimaet, og samtidig er der økonomisk gevinst ved at
reducere eget energiforbrug.
Målet med programmet er at få endnu flere butikker
med. Butikkerne er udstillingsvindue for områdets
indsats på klimaområdet, og med butikkernes klimaindsats vil kunder og besøgende blive mindet om, at her i
området gør vi en forskel.
For at blive ZERObutik skal man:
nn udpege en eller flere energiansvarlig(e) i butikken
nn gennemføre de energirigtige udskiftninger og renoveringer, som giver pengene igen inden for to år
nn dokumentere gennemførte energibesparelser
nn være villig til at offentliggøre indsatsen og besparelser på www.projectzero.dk til inspiration for andre
butikker
nn synligt placere ZERObutik logo på butikkens dør
Der er pt. omkring 80 virksomheder med i programmet,
der alle har reduceret deres energiforbrug med minimum 10 % inden for et år. Programmet er på nuværende tidspunkt sat i bero, og der er ikke længere mulighed
for gratis energivejledning.
I efteråret 2012 blev der udviklet en ZEROshop guide,
der viser Sønderborg centrums ZERObutikker. Denne
guide henvender sig hovedsageligt til turismen og er
lavet med henblik på for turister at finde de butikker,
der agerer klimavenligt, og er samtidig en branding af
ZERObutikkerne i Sønderborg midtby.
Erfaringer indtil nu
Mange butikker takker ja ved tilbuddet om gratis energivejledning. Tendensen har vist, at mange af ZERObutikkerne allerede har reduceret deres energiforbrug med 10
% inden for et år ved screeningen, og dermed allerede er
kvalificeret til certificering. De resterende butikker deler
sig i forhold til, hvorvidt de går i gang med de anbefalinger, som energivejlederen kommer med. Dog viser
tendensen, at de tiltag der har en tilbagebetalingstid på
under to år, ofte bliver igangsat.
Ligeledes i ZERObutik programmet har formidling af de
gode historier og cases vist sig at være nyttige i forhold
til at sprede budskabet om energibesparelse i butikkerne.
Erfaringer inden for landbrug
I forhold til landbruget er der bekymring om, hvorvidt
energirenoveringer kan give anledning til at miljøgodkendelsen skal fornys. Landbruget har generelt lave energipriser, som gør det svært. Ligeledes har det været svært
at finde best practice eksempler at bygge videre på.
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Delmålsætninger for virksomhedssegmentet i 2020
Målet for virksomhedssegmentets CO2-reduktioner som
følge af energibesparelser og omstillinger er samlet
40.104 ton CO2 (inklusiv bidrag fra omstilling til bioenergi), hvor industri og landbrug står for 85 % og handel og
service for 15 %.
Virksomhedssegmentet står for en tredjedel af den
samlede reduktionsmålsætning fra 2015 til 2020. Heraf
skal energiforbruget til fremstillingsprocesser reduceres med yderligere 5 % og en fjerdedel af forbruget af
olie, naturgas og kul omlægges til biomasse, biogas og
elektricitet. Den samlede reduktion i energiforbruget for
virksomheder er 46.000 MWh.
For lys og apparater forventes en reduktion på 2.088 ton
CO2. Dette udgør en tyvendedel af den samlede reduktion i virksomhedssegmentet.
For rumvarme og varmt vand forventes en reduktion på
7.700 ton CO2. Dette udgør en femtedel af den samlede

reduktion i virksomhedssegmentet. Knap trefjerdedel
af den samlede reduktion for rumvarme og varmt vand
skal komme fra omstilling til nye varmekilder, hvorimod
omkring en tredjedel skal ske fra energibesparelser
(nedsættelse af nettovarmebehov igennem forbedring
af klimaskærm). Af de 7.700 ton CO2 udgør handel og
service og industri og landbrug hver en halvdel.
For fremstillingsprocesser forventes en reduktion på
30.317 ton CO2. Dette udgør trefjerdel af den samlede
reduktion i virksomhedssegmentet.
Dilemmaer og barrierer

Økonomiske forudsætninger – et centralt dilemma er
finansiering af klima- og energiprojekter i virksomhederne. Tendensen viser, at virksomheder ikke investerer
i projekter, der har en tilbagebetalingstid på mere end 4
år. I visse tilfælde vil der ikke være en økonomisk gevinst
ved at omstille til VE.
I forbindelse med finanskrisen har der været fyringer
og lukningerne af virksomheder men indikationerne er,
at der fremadrettet igen vil være vækst. Derfor skal der
tages højde for en formodentlig stigende produktion i
området, der med al sandsynlighed også vil betyde en
stigning i energiforbrug.
En mulig barriere i virksomhederne er manglende
engagement fra ledelse til medarbejder i hele organisationen. For at opnå den største besparelse og reduktion
er det essentielt, at alle i organisationen er engageret.
Virksomhedens klimastrategi skal derfor forankres i hele
virksomheden.
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Potentialer
Der skal hovedsageligt fokuseres på omstilling af energikilde fra fossile brændsler til VE-kilder og fastholdelse
af allerede opnåede energibesparelser end realisering af
nye besparelser.

Samlet set for segmentet er værdien for besparelser på
energiforbruget til lys og apparater ved energiselskaber
ved 25 øre/kWh 1.611.300 DKK. Værdien i årlig besparelse hos forbrugeren ved 2 kr./kWh er 12.890.400
DKK.

Opgaven med at afkoble økonomisk vækst fra vækst
i CO2-udledning kan blandt andet realiseres gennem
afskaffelse af alle oliefyr, ved fokus på minimering af
olieforbrug til fremstilling, samt ved omstilling af varmekilde til VE-kilde, fx ved tilslutning til fjernvarme eller
installering af varmepumper.
Yderligere skal der være større fokus på landbrug; herunder på ventilation og belysning samt på udnyttelse af
biomasse.
Ligeledes skal inddragelse af medarbejdere og implementering af motorstyring og andre styringsmekanismer sikre denne afkobling.

Værdien for energibesparelser til rumopvarmning og
varmt vand ved energiselskaber ved 25 øre/kWh er
3.651.000 DKK, og værdien i årlig besparelse hos
forbrugeren ved 1 kr./kWh er 14.693.000 DKK.

Der kan yderligere udvikles nye finansieringsmodeller inspireret af ESCO-modeller og cradle-to-cradle
tankegangen.

Værdien for energibesparelser til fremstillingsprocesser er ved energiselskaber ved 25 øre/kWh 6.216.000
DKK, og værdien i årlig besparelse hos forbrugeren ved
1 kr./kWh er 25.864.000 DKK.
Grundet det ovenstående så må det dog forventes, at
disse værdier er fire til fem gange større end antaget,
hvis niveauet før krisen ”genoptages”.

Effekt
Der vil for virksomhederne være en værdi i forhold til
økonomisk værdiskabelse, ressourceeffektivitet samt
compliance (overholdelse af regelsæt).
Som virksomhed vil man få en strategisk konkurrencefordel, hvor det er muligt at positionere sig bedre end
konkurrenterne.
Der er en branding-værdi for virksomhederne ved at positionere sig som en virksomhed, der udviser ansvarlighed for klimaet, og yderligere vil der være mulighed for
at indtræde på nye markeder.
I takt med at energispareforpligtelsen er sat op, vil der
sandsynligvis blive skabt et større fokus på mindre virksomheder. Dette øger muligheden for energirådgivning
til virksomheder med et lavere energiforbrug.
Værdien af energibesparelser
Virksomhedssegmentet forventes i 2015 at have reduceret det samlede energiforbrug med 20 %. Derfor er
målsætningen for 2020 at fastholde det lave energiforbrug samt reducere med yderligere 5 %. De projekter,
der skal til for at realisere den yderligere reduktion
samt fastholdelse, vil have stor værdi. Både i form af
at de kan handles som energibesparelser, reducering i
energiforbruget samt værdi i form af salg af produkter
til realisering af projekterne. Uden en indsats frem mod
2020 vil besparelsen indtil 2015 være spildt.
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Det Offentlige segment

Det brændende spørgsmål
Hvordan kan kommunen, regionen, staten og skolerne
accelerere den grønne omstilling dels i eget forbrug og
dels som aktiv igangsætter?
Det offentlige segment har ikke samlet set vist evne til
at knække kurven for CO2-udledning til trods for enkelte
gode eksempler og store ambitioner.
Men et aktivt offentligt lederskab vil kunne accelerere
Sønderborgs store omstilling og skabe vækst og nye
grønne job. Hele Sønderborg-området, kan med aktive
offentlige partnere (for)blive en front-runner, som
tiltrækker flere eksterne penge, partnere og profilering,
der vil skabe vækst i eksisterende og nye erhverv.
CO2-mål
nn 5 % af det samlede reduktionsbidrag i perioden
2015 - 2020
Beskrivelse af fokusområdet
Fra 2015 til 2020 skal fokusområdet reducere CO2udledningen fra Sønderborg-området med mere end
8.000 ton, svarende til 5 % af det samlede reduktionsbidrag i perioden 2015 til 2020.
I forhold til udgangspunktet i 2007 vil fokusområdet i
2020 have reduceret CO2-udledningen fra Sønderborgområdet med mere end 16.000 ton, svarende til 4 % af
det samlede reduktionsbidrag fra 2007 til 2020.
Delmålsætninger for 2020
Det offentlige segment forventes i 2015 at have reduceret CO2-udledningen med mere end 8.500 ton CO2.
Det offentlige segment forventes i 2020 at have reduceret CO2-udledningen med yderligere 8.000 ton CO2
hvilket medfører en samlet målsat 2020 reduktion på 35
% i forhold til segmentets CO2-udledning i 2007.
For det offentlige segment er fordelingen af reduktionsbidraget:
nn 52 % fra Rumvarme og Varmt vand
nn 44 % fra lys og apparater
nn 4 % fra fremstillingsprocesser
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Det er primært omstilling til CO2-neutrale energikilder,
sekundært lavere emissionsfaktorer, tertiært besparelser som forventes at bidrage til realiseringen af
målsætningen.

Vejen til 2015 – resultater og læringer	
Sønderborg Kommune har committed sig til at skabe
25% CO2-reduktioner i 2015 og investerer i energirenoveringer (86+ mio DKK gennemført i eget regi), omstilling til grønne varmekilder og PV-anlæg.
Vejbelysningen er udbudt i licitation som ESCO-model
sammen med en række andre byer. Der fokuseres på
udskiftning til LED-belysning samtidig med generelt
bedre belysning – sparepotentialet er pt ukendt.
Region Syddanmark har i sommeren 2012 vedtaget
en klimastrategi, som skal reducere CO2-udledningen

i både regionen som geografi og regionens egen drift
med 40% i 2020 (i forhold til 1990). Den geografiske
målsætning forventes realiseret gennem strategisk
energiplanlægning i samarbejde med regionens 22
kommuner. Regionen har ultimo 2012 opsat stort
PV-anlæg på Sønderborg Sygehus, men anlægget
forventes kun at dække ca. 4% af sygehusets (2011)
elforbrug. Regionen deltager i EU-projekter som understøtter indsatsen.
Sønderborg Forsyning har udarbejdet en strategiplan
for CO2-neutral drift, som primært er baseret på el fra
vindenergi. Selskabet eksperimenter pt. med smartgrids i relation til rentvands-forsyningen og har netop
(marts 2013) besluttet at opsætte solceller på egne
bygninger svarende til 3% VE-forsyning af det årlige
strømforbrug på 7 mio kWh.
Skolerne er dels omfattet af kommunens egen indsats,
dels af individuelle ambitioner som rækker fra 3% el
fra egne solceller (Statsskolen) til næsten CO2-neutralt
nybyggeri (Produktionshøjskolen).
Det er bekymrende, at det offentliges CO2-udledning
trods disse tiltag kan konstateres stigende i perioden
2007 – 2011.
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El fra vindmøller og solceller samt grøn fjernvarme
forventes at bidrage med de største bidrag. Oliefyr til
opvarmning i de kommunale bygninger udfases fuldstændig inden udgangen af 2020.
Potentialer	
Øget anvendelse af ESCO-samarbejder kan muligvis
fremskynde energirenoveringen af ældre bygningsmasse, som ellers må opgives som følge af stram offentlig
økonomi.
Øget fokus på effektivisering af procesenergi-området,
herunder eliminering af standby-forbrug m.v. i relation
til sygehusene, Sønderborg Forsynings pumper, kommunens gadelys etc.
Kommunens opbakning som planmyndighed og garantistillelse i relation til boligforeningerne, forsyningsselskaberne, vindmøller etc. er et meget vigtigt fokusområde for at ”få omstillingen til at ske”.
ProjectZero og Sønderborg bakker op om Region Syddanmarks øgede fokus på strategisk energiplanlægning
med henblik på at øge kommunernes samlede indsats
og styrke samarbejdet kommunerne imellem.
Kommunen kan sammen med Sønderborg Forsyning
stille sig i spidsen for et OPP fokuseret på realiseringen
af planen for kystnære vindmøller på Lillegrund i Lillebælt, nordøst for Als. En sådan møllepark vil have en
enorm CO2-reduktionseffekt.

er energimæssigt utidssvarende, men det forventes
svært at få bygningerne energirenoveret før fremtidig
anvendelse og ejerforhold er klarlagt.
Der er behov for at nytænke og afprøve energy-services i relation til ovenstående udfordringer.
Effekt
Spare på energiforbruget og frigøre driftsmidler samtidig med at der skabes aktivitet og jobs i rådgivning,
håndværk og industri. Dette er allerede demonstreret
muligt i perioden 2007 – 2011.
Kommunen som rollemodel/rammeskaber er en vigtig
dynamo for omstillingen i lokalsamfundet. Kommunen
kan gennem sine handlinger og kommunikation være
med til at markere en ny tænkning.
Regionen kan ved at eksekvere sin klima-strategi i
samarbejde med de 22 kommuner skabe bedre rammer
for tværkommunalt samarbejde, kompetenceudvikling,
overblik og national klima-/energipolitik.
Skolernes indsats spiller en særlig rolle, idet de fysiske
rammer er med til at understrege de læringsmæssige
budskaber i House of Science, som fokuserer på Klima,
Innovation og Bæredygtighed.

Udfordringer	
Kun Sønderborg Kommune har til dato demonstreret
vilje/evne til at vende udviklingen i egne CO2-udledninger. Der er behov for mere fokus og ”incitament”
i de offentlige sub-segmenter for markant at vende
udviklingen.
Den offentlige sektor er generelt underlagt regeringens
finanspolitiske rammer, som kan blive både strammet
og slækket i de kommende år afhængig af udviklingen
i økonomien. Staten har ambitioner om, at staten skal
gå foran med egne bygninger, men der allokeres ikke
de nødvendige ressourcer til at sætte handling bag
ordene.
Der indgår fredede bygninger, som ikke kan energirenoveres på lige fod med øvrige bygninger og som skal
holdes opvarmede af hensyn til bevarelse af bygningerne.
Usikkerhed om den fremtidige bygningsanvendelse for
Sønderborg Sygehus, Augustenborg Sygehus, -Slot
samt Sergentskolen og Sygeplejeskolen. Alle bygninger

113

Bilag 5: Intelligente energisystemer

Intelligente energisystemer

Det brændende spørgsmål
Hvilke systemer, koncepter og løsninger kan sikre en intelligent udbygning af VE-kapaciteten, såvel lokalt som
nationalt, i et dynamisk og intelligent energisystem, så
der skabes værditilvækst for alle interessenter?
Nationale såvel som lokale mål for et fossilfrit, VEbaseret samfund gør det nødvendigt med en kraftig udvidelse af VE-kapaciteten og et dynamisk og intelligent
energisystem, der udnytter den vekslende produktion
ved at gøre det (økonomisk) attraktivt for slutbrugeren
at have et fleksibelt og smart energiforbrug. Såvel modeller der sikrer en intelligent og lokalt forankret, men
ambitiøs, udbygning af VE-kapaciteten, som systemer,
koncepter og løsninger til at realisere et dynamisk,
intelligent energisystem har meget store potentialer for
at skabe og understøtte vækst, lokalt og nationalt.
Skal sådanne modeller, systemer, koncepter og løsninger realiseres, skal følgende spørgsmål besvares:
nn Hvordan sikres det, at den øgede VE-kapacitet giver
nye forretningsmuligheder og lokal jobskabelse?
nn Hvordan øges energikapaciteten med brug af primært lokale energiressourcer?
nn Hvordan øges kapaciteten fra vindenergi uden
yderligere gene for borgere i lokalområdet?
nn Hvordan kan Sønderborg-området medvirke til
at skabe vækst og erhvervsmuligheder gennem
implementering af Smart Energy projekter til demonstration og udvikling af et dynamisk, intelligent
energisystem?
nn Hvordan sikres et konstruktivt samspil mellem alle
Smart Energy-aktører hele vejen fra energileverandører til slutbrugerne?
nn Hvordan kan Sønderborg-området være med til at
demonstrere et dynamisk og intelligent sammenspil
imellem energisystemerne (el, fjernvarme og grøn
gas)?
CO2-mål
nn 26,5 % af det samlede reduktionsbidrag i perioden
2015 - 2020.
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Fra 2015 til 2020 skal fokusområdet have reduceret
CO2-udledningen fra Sønderborg-området med mere
end 36.600 ton, svarende til 26,5 % af det samlede
reduktionsbidrag i perioden 2015 til 2020.

I forhold til udgangspunktet i 2007 skal fokusområdet i
2020 have reduceret CO2-udledningen fra Sønderborgområdet med 125.000 ton, svarende til 33 % af det
samlede reduktionsbidrag fra 2007 til 2020.
nn Smart Energy skal understøtte øvrige fokusområders CO2-mål.
Beskrivelse af fokusområdet
Fokusområdet omhandler såvel udvidelsen af VE
(Vedvarende Energi) kapaciteten i Sønderborg-området
og etableringen af et dynamisk, intelligent energisystem
- begge fyrtårnsprojekter i realiseringen af
ProjectZero-visionen.
Dette fokusområde koncentrer sig om udvidelsen af
VE-kapaciteten inden for vindkraft (on-shore og kystnært), solceller (centralt og decentralt) og det intelligente sammenspil imellem produktion og forbrug såvel
som de forskellige energisystemer (el, fjernvarme og
gassystemet).
En robust, flerstrenget energiforsyning baseret på
vedvarende energi
I 2011 var kun 22,5 GWh af de i Sønderborg-området
forbrugte 415,5 GWh elektricitet produceret på vindmøller, svarende til mindre end 6 %. Hertil kommer en
væsentligt mindre andel fra sol og biomasse.
Energiforsyning og infrastruktur vil sammenlagt have
reduceret CO2-udledningen med 88.271 ton/år fra 2007
til 2015, svarende til 39 % af det samlede reduktionsbidrag i 2015. Det er sket via en lavere emissionsfaktor
på leveret el og fjernvarme.
Fjernvarmeselskaberne i Sønderborg-området er gået
forrest i omstillingen til vedvarende energi, og status i
2013 er, at der er etableret et 34 MW geotermi og biomasseanlæg hos Sønderborg Fjernvarme, en solpark,
flere biomassefyr og store varmepumper hos Gråsten
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Fjernvarme og mindre VE-baserede produktionsfaciliteter i Broager, Vollerup og Augustenborg.
Der er ligeledes planlagt og igangsat flere projekter og
tiltag for at sikre en omstilling af områdets elproduktion
til vedvarende energi. Heriblandt en udbygning af den
lokale vindmøllekapacitet fra 10 til mindst 32,9 MW.
Udbygningen sker dels som led i eksisterende planer
om udvidelse af vindmøllekapaciteten (op til 10 MW,
delvist som erstatning for ældre vindmøller i området)
og dels som led i realiseringen af Sønderborg Kommunes temaplan for vindmøller, vedtaget af Sønderborgs
byråd i december 2012. Temaplanen sikrer plangrundlag for op til 75 MW ekstra vindmøllekapacitet ved fuld
implementering, der dog er urealistisk inden 2015.
Der er også frem mod 2015 sket en massiv udbygning
af solcellekapaciteten i Sønderborg-området (op til 9
MW eller mere i 2015 fra få kW i 2007).
En mindre andel kommer fra indfødning af supplerende
biomasse på Sønderborg Kraftvarmeværk, og samtidig
bidrager en faldende emissionsfaktor nationalt på
elnettet til den forventede reduktion i 2015.

Arbejdet for at udvikle og etablere et dynamisk, intelligent energisystem skal derfor ske på mange forskellige fronter og kræver et målrettet, konstruktivt samspil
mellem slutbrugerne, installatører (VVS, elektrikere),
IT branchen, udstyrsproducenter, energisystemets
leverandører og operatører, uddannelsesinstitutioner,
forskningsinstitutioner, kommuner, regionsfora m.fl.
Det er også målet, at Sønderborg-området går forrest i
demonstration af et intelligent sammenspil imellem de
forskellige energisystemer (el, fjernvarme og gas).
Det eneste konkrete Smart Energy-relaterede projekt
på borgersiden, der er igangsat i Sønderborg-området
er ProjectZero / SE’s del af Energinet.dks projekt med
intelligente varmepumper. 25 anlæg er etableret og
styres nu intelligent.
Yderligere har Augustenborg fjernvarme installeret en
8 MW elpatron, der producerer varme ved lave elpriser
(som følge af en høj VE-produktion).
Der har været stor interesse for projekter med ”Intelligent Fjernvarme”, altså Smart Energy i forbindelse med
fremtidens fjernvarmenet. Danfoss er (i samarbejde
med Lean Energy Cluster) den centrale aktør i området,
men flere fjernvarmeselskaber har vist stor interesse
for at være vært for demonstrations- og udviklingsprojekter.
Sønderborg Forsyning (SonFor) har ligeledes vist stor
interesse for at indgå i Smart Energy projekter. SE og
Sønderborg Forsyning undersøger i øjeblikket konkrete
projektmuligheder.
Delmålsætninger for 2020
Fokusområdet skal i 2020 bidrage med en CO2-redukti-

Illustration af et muligt ”Smart Energy” energisystem

Et dynamisk, intelligent energisystem
Det er visionen, at Sønderborg aktivt medvirker til at
skabe vækst og erhvervsmuligheder gennem demonstration (implementering) af en innovativ strategi for et
dynamisk energisystem, der er effektivt og sammenhængende. Et system, som kan reagere real-time på
markedets prissignaler og håndtere alle typer teknologier, herunder en aktiv brug af forbrugssiden og en
yderligere indpasning af vedvarende og decentral energiproduktion (kaldet Smart Energy projekter, herunder
Smart Grid projekter på elsiden).

on på 36.689 ton/år, svarende til 24,5 % af det samlede
reduktionsbidrag i 2020. Denne reduktion kommer
udelukkende som følge af en lavere emissionsfaktor på
leveret el.

Fjernvarme
Intet er planlagt på lokalt plan med hensyn til lavere
emissionsfaktorer på fjernvarmen, selvom der er en
rest af naturgas i systemet (antageligvis omkring 15 %
af den samlede produktion).
Vind og Sol (PV)
Det er målet, at der installeres yderligere minimum 20
MW vind og 9 MW solcellekapacitet i Sønderborg-området frem mod 2020 så den samlede kapacitet er mere
end 52 MW vind og 18 MW sol.
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Installationen af yderligere 20 MW vindkapacitet er
en yderligere implementering af Sønderborg Kommunes Temaplan for Vindmøller, der også har været det
primære plangrundlag for udvidelsen af vindkapaciteten
frem mod 2015.
Udvikling og demonstration af et dynamisk, intelligent
energisystem
Det forventes, at der i 2020 er etableret en række
konkrete Smart Energy projekter til demonstration
og udvikling af et dynamisk, intelligent energisystem.
Disse kan fordele sig på projekter indenfor:

over 16 områder der kom igennem screeningen fra
Energistyrelsen lavet for regeringens havmølleudvalg.
Placeringen blev dog ikke valgt i den endelige udpegelse af områder til nye kystnære havvindmølleparker
og der skal derfor findes en ny model for finansiering og
etablering af denne park.

nn el-siden
nn ”intelligent fjernvarme”
nn sammenspillet imellem de enkelte energisystemer.
Potentialer for vedvarende energi
En udvidelse af Sønderborg-områdets VE kapacitet kan
foregå på flere områder, herunder:
nn Opstilling af flere vindmøller på land (realiseringen
af flere områder i kommunens temaplan, alternativt
arbejde for ny temaplan med plangrundlag for yderligere udvidelse af vindmøllekapaciteten)
nn Opstilling af solceller centralt eller decentralt (med
forsyningsselskaberne som aktiv part i projekterne
eller som individuelle projekter hos private boliger og
virksomheder)
nn Opførelse af/omstilling til VE-baserede produktionsfaciliteter if. Sønderborg Kraftvarmeværk, hos
fjernvarmeselskaberne eller på selvstændigt areal
– herunder solvarme, varmepumper og biomassebaserede kedler/turbiner til VE-baseret produktion af
el og/eller varme.
Kystnære havvindmøller ved Als
Sønderborg Byråd vedtog d. 19. december 2012, sammen med godkendelsen af temaplanen, at fortsætte
arbejdet for etablering af en kystnær vindmøllepark ved
Lillegrund nord-øst for Als. Den potentielle CO2-redukti-

on ved etableringen af en sådan park er ikke medregnet
i 2020 målsætningerne, men er af afgørende betydning
for realiseringen af ProjectZero-visionens overordnede
mål om CO2-neutralitet i 2029. Fokusområdet medtager
derfor også diskussionen om udfordringer og barrierer
for dette projekts gennemførelse.
I 2010 blev et vindmøllelaug etableret i Sønderborg
med det formål at undersøge placeringen af en kystnær
vindmøllepark i nærheden af Als. Den i 2010 gennemførte foranalyse pegede på en placering på Lillegrund i
Lillebælt, nordøst for Als, imellem Lavensby på Als og
Helnæs på Fyn og denne placering var i blandt listen
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Placeringen af den foreslåede kystnære havvindmøllepark ved Lillegrund nord-øst for Als.
Potentialer for Smart Energy projekter
Der findes et væld af mulige Smart Energy projekter til
demonstration og udvikling af et dynamisk, intelligent
energisystem i Sønderborg-området. I blandt disse er:
nn Forskydning af energiforbrug til køling (primært
i handel- og servicesektoren) – aktuelle aktører
kunne være Danfoss eller Lodam og den lokale
H&S sektor
nn Forskydning af energiforbrug til pumpearbejde til
drikke- eller spildevand hos Sønderborg Forsyning
nn Virtual Power Plant projekter med Intelligente Varmepumper eller andre ”forbrugspunkter”, der kan
grupperes
nn Forskydning af energiforbrug i industrien
§§ Eksempelvis forskydning af kompressorarbejde
til produktion af trykluft
nn Intelligent fjernvarme projekter - eksempelvis intelligente brugerinstallationer eller sub-stationer, der
muliggør load-shifting (forskydning af forbrug) ved
udnyttelse af den termiske inerti i bygningsmassen
nn Varmepumper i fjernvarmeforsyningen (Tidligere et
fjernvarme-orienteret projektforslag fra Augustenborg, der grundet afgiftsproblematikken ikke har
kunnet lade sig gøre)
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Udfordringer
Udvidelsen af VE-kapaciteten såvel lokalt som nationalt
er stødt på store udfordringer, særligt nabomodstand
imod store VE-anlæg (vindmøller, biogasanlæg)
har været meget omtalt og har givet anledning til, at
flere vindmølleplaner skrinlægges. Bekymringer om
helbredsrisici, støjmålingers nøjagtighed og validitet
og størrelsen af erstatningsbeløb til naboer er dominerende i disse diskussioner. Der er ligeledes et behov for
at udfordre balancen imellem ”landskabelige værdier”,
hensyn til natur og miljø med hensyn til afstand til
naboer.
I forhold til placeringen af solcelleanlæg giver bevarende lokalplaner, den problematiske udnyttelse af
landbrugsjord til solceller og de store usikkerheder
om de økonomiske rammer anledning til en række
uløste dilemmaer, hvis de ambitiøse målsætninger skal
realiseres.
Den historisk lave pris på CO2-kvoter og usikkerhe-

den om systemets overlevelse og indflydelse på den
mellemlange bane betyder, at motivationen for store
(kvotebelagte) virksomheder for at investere i VE er
begrænset, hvilket igen giver anledninger til udfordringer med finansieringen af visse VE-anlæg, eksempelvis
kystnære vindmøller.
For demonstrationen og udviklingen af et dynamisk,
intelligent energisystem findes udfordringer i at identificere værdiskabelsen for de involverede parter (særligt
anlægsværterne), samt at sikre økonomisk attraktivitet
i at load-shifte (forskyde forbrug) for forbrugeren versus
de ekstraomkostninger, etableringen af denne kapacitet
betyder. Realprissignaler og afregningsstrukturer, der
understøtter dette, mangler ligeledes.

Effekt
Udnyttelse af lokale energiressourcer (vind såvel som
sol) er med til at øge forsyningssikkerheden og forbedre betalingsbalancen, samtidig med at der skabes
lokale arbejdspladser, indtægt for kommunen og private
på overskud ved salg af den producerede energi og
igennem tilskud til rekreative og kulturelle formål igennem den Grønne Ordning.
Realisering af det dynamiske energisystem giver
potentiel økonomisk gevinst for forbrugere såvel som
leverandører af energi. Forretningspotentiale i at udvikle og demonstrere konkrete, stor-skala løsninger til
Smart Grid / Smart Energy markedet er også veldokumenteret. Der er også en stor demonstrationsværdi ved
at sikre sammenhæng på systemniveau i Sønderborgområdet og en direkte og indirekte værdiskabelse af
en mere finmasket målestruktur i og dataopsamling fra
energinettene. Det mindre behov for en kostbar udvidelse af elnettet som følge af stigende elektrificering
af forbruget / samfundet er også af stor værdi for både
samfund og forbruger.

Projekter og tiltag i Sønderborg-området kan også
bidrage til at udvikle nye forretningsmodeller (services)
for forbrug, som potentielt kan overføres til / inspirere forrentnings- og servicemodeller inden for andre
fokusområder, ligesom det intelligente energisystem er
et afgørende element i udviklingen af fremtidens Smart
City, samt udnyttelse, integration og udvidelse af IKT
infrastrukturen.

For sammenspillet imellem de forskellige energisystemer findes både dilemmaer og udfordringer af organisatorisk, teknologisk og afgiftsmæssig natur. Særligt
gør varmeforsyningsloven og afgiftsproblematikker
rentabiliteten af eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemerne tvivlsom. Det er ligeledes et dilemma, hvem
der skal drive en udvikling af det intelligente energisystem og demonstrere cost-benefit for alle parter.
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Grøn Transport

Det brændende spørgsmål
Hvilke nye koncepter og forretningsmodeller for transport kan effektivisere mængden af transportarbejde
samtidig med, at der implementeres vedvarende energi
i transportsektoren og sikres værdiskabelse for alle
interessenter?
Implementering af vedvarende energi i transportsektoren i Sønderborg-området, herunder øget brug af el,
bioethanol, biogas og biodiesel hos flådeejere og i den
generelle vejtransport, skaber både store CO2-redukti-

oner og et levende demonstratorium for grøn transport
i stor skala. Der skabes også værdi for interessenterne
igennem en styrket grøn profil for virksomheder, mindre
luftforurening, øget sundhed blandt både borgere og
ansatte og øget anvendelse af (lokale) vedvarende
energiressourcer.
Hertil knytter sig blandt andet følgende spørgsmål:
nn Hvordan implementeres VE-transport hos flådeejerne (fx hospitaler, virksomheder og kommuner)?
nn Hvordan øges brugen af bioethanol, biogas og
biodiesel i vejtransporten?
nn Hvordan udbredes brugen af cykler og elcykler både
privat og til arbejdsformål?
nn Hvordan udføres trafikplanlægningen, så den understøtter CO2-reduktion?

Beskrivelse af fokusområdet
Der er store potentialer for at nedbringe transportforbruget igennem bedre planlægning og omstilling. Ligeledes
er der store forretningspotentialer i at udvikle og demonstrere grønne transportløsninger.
CO2 udledningen for vejtransporten i 2011 i Sønderborg
er 157.241 t (baseret på nationale data). Transporten
i DK fordeler sig 67 % og 33 % på hhv. person- og
godstransport.
Totalt set fordeler transporten i Danmark sig således:
nn person- og varebiler u. 2 t. 62 %
nn varebiler 2-6 t. 19 %
nn lastbiler 14 %
nn busser 4,5 %
nn tohjulere 0,5 %.
Vejtransporten i Sønderborg fordeler sig tilnærmelsesvis på samme måde som på landsplan. Der er dog det
forbehold, at der i Sønderborg befinder sig under halvt
så mange busser som på landsplan. Desuden er der
mere tung godstransport, hvilket viser sig ved, at der i
Sønderborg området er 20 % flere påhængsvogne til
lastvogne end på landsplan.

CO2-mål
nn 14,5 % af det samlede reduktionsbidrag i perioden
2015 til 2020

De største virksomheder i forhold til transportforbrug i
Sønderborg er: Danish Crown, Danfoss, Linak, regionen
og kommunen.

Fra 2015 til 2020 skal fokusområdet reducere CO2udledningen fra Sønderborg-området med 22.000 ton,
svarende til 14 % af det samlede reduktionsbidrag i
perioden 2015 til 2020.

Målene i EU for 2020 er at 10 % af brændstoffet skal
stamme fra biobrændstoffer, herunder også el baseret
på VE.
EU har derfor indført krav om iblanding af biobrændstoffer i transportdiesel og benzin. I Danmark har der siden
2010 været i blandet 5 % bioethanol, mens der siden
2011 har været i blandet 7 % biodiesel i transportdiesel.

I forhold til udgangspunktet i 2007 har fokusområdet i
2020 reduceret CO2-udledningen fra Sønderborg-om-
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rådet med 46.000 ton, svarende til 12 % af det samlede
reduktionsbidrag fra 2007 til 2020.
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Best practice cases

Elbiler i Oslo:
I dag er der over 6.500 elbiler i Oslo, og
hver 10. nye bil der sælges, er en elbil. Elbiler er blevet et hit i den norske hovedstad
gennem fritagelse for forskellige afgifter
herunder nedsat ejerafgift, p-afgift og betalingsringafgift. Derudover har man indført
særlige betingelser for elbiler, som gør det
væsentligt mere attraktivt at være elbilejer
i midtbyen. Eksempelvis må elbiler køre i
busbanerne, og der er særlige parkeringspladser for elbiler tættere på indgangen.
Biogasbusser i Stockholm:
Busserne i Stockholm og mange andre
dele af Sverige kører på biogas. Biogassen
produceres på lokale biogasanlæg og er
dermed 100 % CO2-neutral. Bare i Stockholm har biogasbusserne medført en reduktion i CO2-udledningen på 3.100 tons årligt.
Ud over dette reduceres støjen i byerne, da
biogasbusserne støjer mindre end konventionelle diesel/benzin busser. Desuden
løser biogas produceret på affald et ellers
voksende ”waste management” problem.

Delmålsætninger for 2020
Hovedparten af reduktionen skal komme fra en energieffektivisering (nedbragt transportarbejde) igennem
dels end fornyelse af områdets bilpark og dels bedre
adfærd hos alle transportforbrugere og bedre planlægning i virksomheder og det offentlige. En mindre del af
reduktionen kommer fra omstilling til el, mens bioenergi
også vil bidrage med en reduktion i form af omstilling af
transport til bioenergi såsom biogas i busser etc.
Sønderborg Kommune er certificeret Grøn Transportkommune og indsatsområderne er beskrevet i kommunens klima/energi-strategi & politik 2013 og forankret
i den gældende kommunalplan. Initiativerne som er
igangsat i den forudgående periode understøttes, realiseres og forankres fremadrettet.

Vejen til 2015 – resultater og læringer
Det forventes, at CO2-udledningen fra transport i

Sønderborg-området falder med 13 % frem mod 2015
som følge af:
nn Energieffektiviseringer og omstilling: 5 % mindre
energibehov og iblanding af 5 % bioethanol i benzin
og 7 % biodiesel i diesel til vejtransport på nationalt
plan. Dette betyder en reduktion af CO2-udledningen fra transport på 24.086 ton.
nn Elbiler til brug i blandt andet hjemmeplejen
nn Udbredelsen af elcykler både privat og til arbejdsformål
80 familier har deltaget i TestEnElbil projektet. Interessen for projektet i Sønderborg var rigtig stor, dette afspejlede sig i antallet af ansøgere, som var det højeste
i landet.
Kommunen styrker pt. sit fokus på grønne transportløsninger
Busserne i kommunen forventes omstillet til grønnere
alternativer senest i forbindelse med ny udbudsrunde i
2017. Derudover arbejdes der løbende på optimering af
busruterne, og som konsekvens heraf indføres flexruter
fra medio 2013.
Kommunen har ansøgt trafikstyrelsen om midler til at
skabe en bedre infrastruktur for den kollektive trafik,
herunder en grøn busstation i forbindelse med en godsog trafikterminal. I forbindelse med dette stilles der
højere krav til CO2-udledningen fra egen bilpark.
For at øge cykeltrafikken arbejder kommunen på en
række initiativer herunder deltager i landsdækkende
cykelkampagner og udbygningen af cykelstier mm.

Derudover arbejder kommunen med følgende initiativer,
der skal sikre den fremtidige grønne transport:
nn Etablering af tværfagligt mødeforum for grøn transport på tværs af kommunens afdelinger og med
ProjectZero deltagelse
nn Undersøgelse af best practice inden for grøn kollektiv transport i Covenant of Mayors netværket
nn Der er igangsat udarbejdelsen af en trafikmodel
specifikt for Sønderborg-området, der fremadrettet
skal danne grundlag for en trafikplan for Sønderborg Kommune, herunder ønskes et intelligent parkeringshenvisningssytem, der mindsker søgetrafikken efter ledige p-pladser

119

Bilag 5: Grøn Transport

Potentialer
Der eksisterer en lang række indsatsområder og
virkemidler til realiseringen af grøn transport. Disse kan
overordnet kategoriseres som følger:
nn Undgå transportarbejde: Fx mobilitetsplanlægning,
bilfrie søndage, flere hjemmearbejdsdage
nn Overflytning af transportarbejde til gang, cykel, offentligtransport osv.: Fx 1-3-5 tankegang, transportcenter ved motorvejen, bilfrie zoner, Sønderborg
som cykelkommune.
nn Bedre belægningsgrad eller kapacitetsudnyttelse
på transportmidlet: Fx bedre belægningsgrad på
offentlig transport, lokale samkørsels databaser,
mobilitetsplanlægning i virksomheder.
nn Højere energieffektivitet og skift til vedvarende
energi: Fx ZEROtransport program for hurtigere
udskiftning af bilparken samt bedre transportadfærd,
overflytning af industriens transport arbejde til VE,
KørGrønt kursus. Storskala udbredelse af gas-,
el- og brintbiler. Omstille arbejdskørsel i landbrug
til biogas. Omstil offentlig transport til biogas eller
anden VE. El til post og nichekøretøjer.
Busdrift
Der er måske mulighed for at genforhandle kontrakten
for busdriften i Sønderborg i forhold til de anvendte
drivmidler, derfor arbejdes der i øjeblikket på at motivere kommunen til at igangsætte forhandlinger med det
formål at introducere mere energieffektive busser i driften
(gasbusser).
Privatbilisme
Ifølge en rapport fra Trafikstyrelsen kører 80 % af befolkningen gennemsnitligt under 60 km i deres bil dagligt,
potentialet for elbiler allerede nu og i de kommende år
vurderes derfor til at være stort. ProjectZero ønsker derfor
at opfordre borgere og virksomheder til at benytte elbiler
som et reelt alternativ til den konventionelle bil.
Udfordringer
Efterspørgslen efter grønne transportløsninger blandt
private, det offentlige og industrien er stadig lav.
Dette hænger blandt andet sammen med et lavt udbud af
grønne transportløsninger til konkurrencedygtige priser.
Det er derfor en stor udfordring at sikre og demonstrere
rentabiliteten i disse løsninger.
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Udbredelse og kendskab til grønne køretøjer, herunder
el, biogas og brint er meget lav. Priserne er endnu ikke
konkurrencedygtige, desuden stiller omstillingen i biltransporten krav til infrastrukturen, eksempelvis findes der kun
1 gastankstation i DK, og ladestandernettet bør udbygges
og finmaskes.
Til trods for en teknologisk modenhed i forhold til den
gennemsnitlige danskers transportbehov opleves en stor
skepsis over for grønne køretøjers udbredelse, blandt
andet på grund af usikkerhed om fremtidig afgiftsstruktur,
prisudvikling, infrastruktur etc.
Mange virksomheder i Sønderborg-området er opmærksomme på, at opstille krav til hvilken Euronorm udbydere
af transport løsninger tilbyder. Det er dog desværre
indtrykket at kravene og dermed aftalerne ikke altid
overholdes og kontrollen hermed er stort set ikke eksisterende. Der ønskes derfor en øget kontrol med udbydere
af logistik.
Effekt
Der er store potentialer for værdiskabelse ved en realisering af fokusområdets målsætninger, både i form af
demonstrationspotentialet ved at udvikle og demonstrere
grøn transport og direkte for forbrugerne og samfundet.
Heriblandt kan nævnes:
nn Demonstrere grøn transport/mobility i mindre byer og
landområder
nn Mindre luftforurening fra vejtransporten
nn Lavere luftforurening leder direkte og indirekte til
færre sygedage for borgerne
nn Øget brug af cykler og elcykler øger sundheden
blandt borgerne
nn For virksomheder i området er grøn transport overordnet et uudnyttet indsatsområde, hvorigennem de kan
profilere sig på deres grønne profil og dermed skabe
større omsætning og øge konkurrenceevnen
nn Øget mobilitet i Sønderborg-området ved integreret
transportplanlægning
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