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Det vil vi
Sønderborg-området vil være et CO2-neutralt vækstområde 20 år før resten af Danmark. ProjectZero er visionen
om vækst og nye grønne arbejdspladser med den effekt,
at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029.
Visionen er en innovationsmotor for nye løsninger og
forretningskoncepter, der skal gøre det muligt ”at holde
hus med” verdens energi-, fødevare-, vand- og øvrige
ressourcer på en bæredygtig måde. Visionen er dermed
også en vækstmotor for Sønderborg-området
– og skaber udvikling og nye grønne arbejdspladser.
Det når vi
Siden 2007, da Sønderborg Byråd vedtog visionen om at
blive CO2-neutral, er der skabt ca. 800 nye grønne arbejdspladser. Sønderborg-området har indtil 2012 reduceret
CO2-udledningen med 22 % og er dermed godt på vej
til at nå målet om 25 % reduktion i 2015. Næste mål er i
2020 at have reduceret udledningen med 50 % i forhold
til 2007 – med udsigt til over 900 nye arbejdspladser pr.
år frem mod 2020, og det endelige mål er i 2029 at være
CO2-neutral.
Det gør vi
Vi viser viljen til at igangsætte og virkeliggøre nye forretningsdrevne koncepter, udvikle nye løsninger og indlede
nye partnerskaber i et samarbejde baseret på, at nye
klimakloge løsninger giver en økonomisk gevinst for den
enkelte borger og virksomhed.
Og du kan følge og deltage i vejen mod nullet
Roadmap2020 hviler på det fundament, der har udviklet
sig over visionens første fem år. Fundamentet er Masterplan2029, der udstikker de overordnede rammer for at
skabe et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029, og
Roadmap 2015 som har vist vejen til første delmål, en
25 % reduktion i 2015 i forhold til 2007.
Masterplan2029, Roadmap2015 og Roadmap2020 kan
ses, læses og downloades fra www.projectzero.dk.
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Vi gør det i Sønderborg!
I Sønderborg gør vi plads til de store tanker, og så går vi

Sønderborg-områdets omstilling er i høj grad fortællingen

i gang.

om, at løsninger og handlekraft skabes i samarbejde og
netværk på tværs af brancher. Det er også fortællingen

Vi er drevet af begejstring – ikke mindst over, hvordan

om, hvordan vi udvikler holdninger og et grønt DNA. Vi

teknologi og naturvidenskab kan bruges til at skabe et

smitter gerne vores børn og unge med vores begejstring.

bedre liv. En stor del af vores virksomheder er i fuld gang

De får særlige oplevelser med natur og teknik i skolerne,

med at udvikle nogle af de nye teknologiske løsninger til at

og allerede fra børnehaven lærer de at færdes i en bære-

spare på energien, som hele verden sukker efter.

dygtig og innovativ verden med mange sprog og kulturer.
Det er nemlig værdierne og hverdagen i områdets globale

Mange rejser hertil for at se, hvordan vi som borgere, in-

virksomheder, og det præger området, at universitetet er

stitutioner og virksomheder i fællesskab omstiller os til en

landets mest internationale.

bæredygtig CO2-neutral fremtid. Og ProjectZeros Roadmap2020 viser en vigtig milepæl på vejen mod nullet.

Nu er det op til os alle sammen; borgere, virksomheder,
organisationer, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselska-

Udfordringerne er tydelige og store, og sammen skal vi i

ber og kommune at evne at samarbejde om at implemen-

Sønderborg-området bevise, at de kan løses.

tere den næste fase af ProjectZero-visionen.
Jeg opfordrer alle til at tage et aktivt medejerskab.

På klima- og energiområdet har vi 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 køreplan helt frem til år 2020.
Alligevel er det med ca. 100 menneskers aktive deltagelse
lykkedes at komme med specifikke bud på fremtidens
løsninger i form af konkrete forretningskoncepter. Koncepterne opridser konturerne for, hvordan morgendagens

Peter Mads Clausen

klimaudfordringer kan løses.

Formand

Koncepterne åbner muligheder for markedsbaserede
energi- og klimaløsninger i nye partnerskaber, der skaber
forretning og jobs samt reducerer CO2-udledningen. Koncepterne udgør ikke hele løsningen, men er katalysatorer
og acceleratorer for ”Sønderborgs Store Omstilling”.
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Roadmap2020 er et samlet bud
på vækst og nye grønne jobs
ProjectZero er visionen om at skabe økonomisk vækst og

Intelligent energi: Udviklingen af det intelligente

nye jobs i Sønderborg-området baseret på omstillingen til et

energisystem baseret på indfasning af mere vedvarende

CO2-neutralt samfund, det vi kalder ”Den Store Omstilling”.

energi fra bl.a. sol og vind

I 2020 skal der være opnået en CO2-reduktion på 50 %
i forhold til år 2007. ProjectZero-visionen er for Danmark

Bioøkonomi: Aktiv involvering af Sønderborg-områdets

og resten af verden et demonstrationsprojekt for, hvordan

virksomheder i anvendelsen af bioressourcer til fødevarer,

man for et helt område på samme tid reducerer CO2 og

energi- og biobaserede materialer og etableringen af

skaber nye vækstmuligheder.

bioenergi produktionsfaciliteter i Sønderborg-området

Roadmap2020 er et konkret bud på, hvordan Sønder-

Grøn transport: Udvikle og demonstrere sammenhæn-

borg-området når sit 2020-mål via markedsbaserede

gende løsninger og koncepter for grøn transport i bysam-

partnerskaber, der accelererer omstillingen og kickstarter

fund og landområder

nye udviklingsområder. Roadmap2020 beskriver inden for
seks fokusområder konkrete forretningsbaserede

Fremdriften forudsætter, at mange aktører i og uden for

koncepter, som forudsættes forankret hos private og

Sønderborg-området er aktive deltagere i udviklingen.

offentlige aktører med support fra ProjectZero-sekretariatet,

Derfor er Roadmap2020 en åben platform for alle lokale

og som vil fungere som acceleratorer for den erhvervs-,

og nationale aktører, der ønsker at koble sig på udviklingen

job- og klimaudvikling, der skal ske frem mod 2020.

og få del i de forretnings- og udviklingspotentialer, der vil
opstå som konsekvens af nye partnerskaber, teknologi-

De tre nye udviklingstemaer

udvikling og implementering i vækstfasen frem mod 2020.

De tre fokusområder Borgere, Virksomheder og Det
offentlige suppleres af tre nye udviklingstemaer, som
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forventes at blive vigtige drivere for CO2-reduktion i frem-

Peter Rathje

tiden:

Direktør

Visionen er en vækstmotor for Sønderborg
De seneste fem år har ProjectZero inspireret borgere og

Usikkerhed omkring kystnære havvindmøller og placerin-

virksomheder til at gennemføre aktiviteter, der har skabt

gen af et nyt bioraffinaderi er i øjeblikket stor. Derfor er de

ca. 800 nye grønne arbejdspladser.

tilknyttede nye arbejdspladser på disse to områder ikke
taget med i opgørelsen. Ligeledes er beskæftigelsesef-

Ved at gennemføre Sønderborg-områdets Roadmap2020

fekten som følge af den øgede eksport hos Sønderborg-

bliver der skabt yderligere knap 500 nye lokale arbejds-

områdets virksomheder ikke medregnet.

pladser og samlet ca. 900 nye arbejdspladser i Danmark
pr. år i perioden 2015-2020. Knap 70 % af jobskabelsen

Væksten i eksporten ventes at blive konsekvensen af især

sker i Sønderborg Kommune og i Sønderjylland som følge

tre forhold: Nye energikloge løsninger i virksomhederne,

af de afledte investeringer.

et nyt ZEROcity koncept med demonstratorier og styrket
global branding og markedsføring af Sønderborgs

Det anslår NIRAS, som for ProjectZero har analyseret

ProjectZero indsatser.

beskæftigelseseffekten af, at der samlet set i Sønderborgområdet hvert år forventes investeret knap 700 mio. kr. i

Langt den største del af de nye jobs (42 %) bliver skabt

omstillingen.

inden for bygge- og anlægsbranchen som et resultat af,
at boligejerne og borgerne forventes at investere i energi-

Virksomhederne i lokalområdet forventes at bidrage med

effektive løsninger som mindsker energiforbruget.

årlige investeringer på i gennemsnit knap 200 mio. kr.
Hermed forventes skabt 187 jobs årligt. Hertil kommer
øget vækst i kraft af en styrket grøn profil og den positive

Job i perioden

Antal årsværk

Sønderborg Kommune

490

2456

Øvrige Sønderjylland

276

1379

ter og samarbejde har potentialer for en massiv yderligere

Øvrige Region Syddanmark

67

335

jobskabelse i Sønderborg Kommune, viser analyserne.

Øvrige Danmark

154

771

I alt

987

4941

effekt på virksomhedernes omsætning.
Regionale, subregionale og grænseoverskridende projek-

Den samlede beregnede direkte og indirekte beskæftigelseseffekt som
følge af implementeringen af Roadmap2020. Den indirekte beskæftigelseseffekt er kun beregnet for Sønderborg Kommune

9%

Borgere

21 %
Virksomheder

19 %
Det offentlige segment

18 %

Intelligent energi
Bioøkonomi

28 %

5%

Reduktionsfordelinger 2015-2020 i % af den samlede reduktion

Grøn transport

CO2-reduktioner fra 2015 til 2020
Den samlede reduktion fra 2015 til 2020 er på mere end
150.000 tons CO2.

5

e

Fokusområd

Borgere
Målsætninger

De gode eksempler

Borgerne er en vigtig ressource i omstillingen og skal fortsat

Flere end 1.100 private boligejere i Sønderborg-området

udfordres i forhold til at leve en energirigtig hverdag med

har siden 2010 haft besøg af ZEROboligs energivejleder

mere fokus på energieffektive boliger, anvendelse af energi-

og efterfølgende aktivt bidraget til at reducere deres

rigtige apparater og grøn fornuft.

energiforbrug.

Fra 2015 til 2020 skal fokusområdet BORGERE have

Over 600 private boligejere har i gennemsnit investeret

reduceret CO2-udledningen med mere end 33.700 tons,

155.000 kr. og sparet 5.800 MWh, svarende til årligt

svarende til 21 % af det samlede reduktionsbidrag.

2.000 tons CO2. Samlet udgør de gennemførte investe-

Udfordringer

ringer i Sønderborg-områdets private boliger mere
end 100 mio. kr.

Potentialerne og værdierne ved nye koncepter skal
forankres hos partnere, håndværkere og borgere.

65 % af kommunens håndværkere har gennemført en
energivejlederuddannelse.

Attraktive tilbud og løsninger til energirenovering skal
være synlige og lette at forstå for alle borgere i hele

De konkrete opgaver

kommunen.

Effektive og engagerede energivejledere i håndværksvirksomhederne skal sikre, at boligejerne tilbydes den

Borgernes finansiering af energieffektiviseringer søges

bedst mulige personlige vejledning og inddrages i

ofte gennemført med lån i pengeinstitutter, der stadig er

omstillingen.

udfordret af finanskrisen.
En accelereret indsats hos områdets 7 boligforeninger
Håndværkerne skal sætte sig i førersædet i forhold til at

skal fremskynde omstillingen i den almene boligmasse i

levere energivejledning til områdets borgere.

et tæt samarbejde mellem beboerne og deres
bestyrelser.

Nøgleaktørerne
• ZERObyg / EUC Syd uddanner håndværkerne til
energivejledere.
• Sønderborg-områdets boligforeninger i et projektsamarbejde med EUC Syd og entreprenørfirmaet Jorton.
• De private udlejere af boliger.
• Sønderborg-områdets borgere.
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Der skal udvikles nye metoder til at gennemføre omstillingen i de private udlejningsejendomme.

Vidste du at…
• der er 18.600 private boliger i Sønderborg-området

I samarbejde med aktive partnere skal der udvikles nye

med en gennemsnitsalder på 65 år?

koncepter til at fremme energirenovering af boligmassen
og i samarbejde med områdets håndværkere at omstille boligernes varmekilder.

Værdi og effekt
En energioptimeret boligmasse, både i ejerboliger,

• ca. 94 % af områdets boliger har D eller et lavere
energimærke?
• fra 2016 er det ikke lovligt at erstatte et gammelt oliefyr
med et nyt, hvis du kan få fjernvarme i stedet?

lejerboliger og boligforeninger, som i højere grad er
fremtidssikret jf. den nye EU standard NZEB – Nearly
Zero Energy Buildings.

• EU har ambitioner om at alle bygninger skal energirenoveres, således at energiforbruget i bygninger og
boliger i 2050 skal være reduceret med 90 %?

Større jobskabelse og vækst i håndværker- og byggebranchen.
Aktiv deltagelse af flere borgere i Sønderborg-områdets
store omstilling.
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Fokusområd

Virksomheder
Målsætninger

De gode eksempler

Industri, landbrug, handel, service og håndværk i

45 virksomheder deltager i ZEROcompany programmet.

Sønderborg-området forventes fra 2015 til 2020 at mind-

De har reduceret deres carbon-footprint markant (10 –

ske CO2-udledningen med 28.000 tons, hvilket svarer til

35 %), og flere har udviklet en klimaforretning gennem

18 % af Sønderborg-områdets samlede reduktion fra 2015

nye teknologiske energi- og klimaløsninger.

til 2020.
84 af områdets butikker deltager allerede i ZERObutik
Alle Sønderborg-områdets virksomheder skal kende til

programmet og har modtaget en gratis energiscreening.

mulighederne for at deltage og bidrage.

De har reduceret deres CO2-udledning med op til 45 %
samtidig med, at de som ZERObutik signalerer deres

Flertallet af virksomhederne skal have igangsat konkrete
initiativer for at nedbringe deres energiforbrug.
Skabe vækst i form af udvikling af nye energi- og klimaløsninger, der skabes på en grøn virksomhedsplatform.

fortsatte engagement og aktive deltagelse.

De konkrete opgaver
Der skal udvikles en ansvarlighedskultur, hvor virksomhederne samarbejder om at reducere deres CO2-udledninger og samtidig bruger ProjectZero-visionen til at

Udfordringer

skabe vækst og grønne jobs.

Fastholde allerede realiserede besparelser, idet der må
tages højde for et formodentligt stigende aktivitetsniveau

Best practice virksomhedsviden og -løsninger skal

og produktion i virksomhederne efter finanskrisen.

deles og motivere til reduktioner i carbon-footprint, en

Afkoble økonomisk vækst fra vækst i CO2-udledningen.

bedre bundlinje og styrket CSR-profilering, blandt
andet ved brug af Roadmap2020 omstillingsplatformen.

Tendensen viser, at virksomheder typisk investerer i
projekter, der har en tilbagebetalingstid på maksimalt 4 år.
I mange tilfælde vil der for tiden være en manglende
økonomisk gevinst ved omstilling til vedvarende energi.

Nøgleaktørerne
• Virksomheder, butikker, energiselskaber, konsulenter og
løsningsudbydere.
• ProjectZero-sekretariatets rolle er at formidle viden og
forestå kontakt til de aktører fra erhvervslivet, organisationer og universiteter der melder sig og tager ansvar
for at sikre fremdrift i den store omstilling.

Inddragelse og
branding
Klimastrategi
og handlingsplan

Carbon-footprint
vertifikation
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Carbon
Disclosure
Project

CSR, bundlinje
og besparelser

Opfølgning
og yderligere
reduktion

go ZERO

Et CO2-neutralt
Sønderborg

Værdi og effekt

Vidste du at…

Med forretningskonceptet ZERO+ Business får virksomheden effekt på bundlinjen, skaber en bæredygtig

• LINAK har som målsætning at blive CO2-neutral og

ansvarlighedskultur og udvikler en platform for nye

tænker grønt i alt, hvad de foretager sig. Det gælder ind-

grønne forretningskoncepter og produkter. I konceptet

køb, produktion, udvikling af produkter og meget mere?

indgår de eksisterende programmer ZEROcompany og
ZERObutik.

• hos OJ Electronics er klima og energi et primært
forretningsområde og en vigtig del af firmakulturen.

Den relaterede jobskabelse i Sønderborg-området og

Det har resulteret i en CO2-reduktion på 35 % inden for

resten af Danmark svarer til ca. 250 jobs.

et år?

Nye Bright Green Business løsninger vil være baseret

• Danfoss ønsker i 2025 globalt at have reduceret deres

på virksomhedernes kernekompetencer, erfaringer og

energiforbrug med 25 % (absolutte tal) og omlagt 25 %

ny læring fra klimaledelse i egen virksomhed.

(absolutte tal) af energiforsyningen til vedvarende energi?
• virksomhederne i Sønderborg-området tegnede sig i
2011 for 39 % af områdets CO2-udledning?
• i Sønderborg-området er der ca. 300 produktionslandbrug?
• der er ca. 530 private virksomheder med tre eller flere
ansatte i Sønderborg Kommune?
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Fokusområd

Det offentlige segment
Målsætninger

De konkrete opgaver

Det offentlige segment skal i 2020 have reduceret CO2-

Forretningskonceptet ZEROcity med ProjectZero 		

udledningen med yderligere 8.000 tons. Det svarer til det

som fyrtårn for den grønne samfundsomstilling skal

dobbelte af den forventede reduktion i 2015. Reduktionen

gøre Sønderborg-området til et best practice demon-

skal primært komme fra rumvarme, lys og apparater.

stratorium for nye energi- og klimaløsninger.

Udfordringer

Omstillingen skal accelereres gennem udvikling af nye
finansieringsløsninger. Sønderborgs virksomheder bakker

I perioden 2007–2011 har det offentlige segment samlet

op med Bright Green Business løsninger, og der samar-

ikke vist evne til at knække kurven for CO2-udledning til

bejdes på tværs af sektorer og aktører lokalt om at skalere

trods for flere gode eksempler og store ambitioner.

løsningerne til fuld skala.

Generelt er der brug for et stort engagement i at realisere

Professionalisering af grøn erhvervsturisme med effektiv

2020-målsætningen.

servicering og opfølgning på alle besøgende skal udbrede

De gode eksempler

kendskabet til Sønderborg-området og ProjectZero og
forstærke effekten af demonstratoriet og jobskabelsen.

Sønderborg Kommune har et stærkt engagement i at

Uddannelse, læring og consulting skal styrkes, således at

realisere 25 % CO2-reduktion i egen virksomhed i 2015.

alverdens byer kan få den nødvendige support til selv at

Kommunen har igangsat omfattende energirenoveringer

komme i gang og dermed accelerere den globale omstilling.

af egne bygninger og indført løbende monitorering af
energiforbruget.

Der skal etableres stærke partnerskaber på tværs af
kommunens aktører som kan udfordre den gældende

Sønderborg Forsyning har udarbejdet planen for omstilling

tænkning, og Sønderborg-området skal træde aktivt

til CO2-neutral drift, igangsat biogas-anlæg i forbindelse

ind i regionale netværk både nord og syd for grænsen,

med rensningsanlæg, indført kildesortering af affald hos

med henblik på at skabe et større hjemmemarked for

borgerne, opsat 1.300 m2 solceller på egen administrations-

omstillingen.

bygning og indført Smart Grid i styringen af egne pumper
m.v.
Områdets skoler har med Produktionshøjskolen og
EUC Syd i spidsen både nybygget og energirenoveret

Vidste du at..

eksisterende bygninger med fokus på at kunne demonstrere klima, energi og bæredygtighed i det fysiske
skolemiljø.

• Sønderborg har næsten ugentligt besøg af delegationer
fra udlandet, som ønsker at lade sig inspirere af
Sønderborgs store omstilling?

Skolerne har i samarbejde skabt en grøn tråd i læringssystemet fra vuggestue til ph.d. som fokuserer på klima,

• man kan læse kinesisk på kandidatniveau på SDU/Alsion?

innovation og bæredygtighed. Byrådet bakker op med en
grøn læseplan igangsat i skoleåret 2013/14.

• Sønderborg-området tegnede sig for 29 af 35 projekter
i Syd- og Sønderjylland i DR’s omstillings-projektbase
www.voresomstilling.dk?
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Nøgleaktørerne

Værdi og effekt
Klimaet spares for 8.000 tons CO2 og de offentlige
institutioner sparer driftsomkostninger til energi.

• Sønderborg Kommune som virksomhed og myndighed
og Sønderborg Forsyning som first mover ved indførelse

Området vækster på udvikling og afprøvning af grøn

af intelligente løsninger.

omstilling og nye teknologier, som også kan styrke
virksomhederne internationalt, hvor de nye løsninger
kan markedsføres til bæredygtige byer.

• OPP-partnerskabet bag ProjectZero i samarbejde med
virksomheder, forsyningsselskaber, universiteter og andre
overalt i verden, som vil være med til at demonstrere

Virksomheder og borgere har fået nye videnskom-

fuldskala omstilling.

petencer om løsninger og omstilling til bæredygtige byer.
• Områdets skoler og uddannelsesinstitutioner.
• Områdets borgere.

Luftfoto Syd

11

a

Udviklingstem

Intelligent energi
Målsætninger

De gode eksempler

Sønderborg-områdets vedvarende energi kapacitet

Sønderborg Fjernvarme har etableret Danmarks første

skal udbygges med minimum 15 MW vindmøller og

kommercielle geotermianlæg og er én af de grønneste

10 MW solceller inden 2020 – i forhold til den p.t.

fjernvarme-producenter i landet. Gråsten Fjernvarme

installerede kapacitet medio 2013.

følger trop med omlægning af brændslerne til solvarme
og biomasse.

Demonstrations- og udviklingsprojekter skal fremme
integrationen af vedvarende energi og sikre et intelligent

Fjernvarmen er gået fra at dække 34 % til i 2013 at dække

sammenspil imellem de forskellige energisystemer på

mere end 43 % af det samlede varmebehov i Sønderborg-

det såkaldte ”Smart Energy” område. Første demon-

området. Vindmøllekapaciteten er blevet udvidet med

strations- og udviklingsprojekt er ZERO-GI konceptet.

næsten 50 % og solcellekapaciteten er på to år mere end
50-doblet!

Den fortsatte tilslutning til Sønderborg-områdets fjernvarmenet skal understøttes. Dermed sikres en højere

Der er igangsat flere Smart Energy relaterede projekter i

udnyttelse af de etablerede produktionsfaciliteter baseret

Sønderborg-området.

på vedvarende energi.
Virksomheden GODevelopment udvikler i SønderborgFra 2015 til 2020 skal fokusområdet Intelligent Energi

området en energimembran, der er et nyt koncept til

reducere CO2-udledningen i Sønderborg-området med

lagring af elektrisk energi i et nedgravet pumpelager.

min. 43.900 tons, svarende til 28 % af det samlede
25 intelligente varmepumper er blevet installeret hos

reduktionsbidrag.

borgere i kommunen og samler nu erfaringer og data fra

Udfordringer

intelligent styring af varmepumper.

Bred opbakning til etablering af store vedvarende
energi anlæg som eksempelvis vindmøller.

Augustenborg Fjernvarme har installeret en elkedel og
Broager Fjernvarme planlægger at installere en stor

Værdiskabelse for alle involverede parter i udvidelsen

elektrisk varmepumpe, der skal producerer varme på

af vedvarende energi kapaciteten og i de identificerede

grøn elektricitet og ved lave elpriser.

Smart Energy projekter.

De konkrete opgaver

Trods skiftende rammebetingelser at fastholde udbyg-

Etablere yderligere minimum 15 MW vindkraft på

ningen af Sønderborg-områdets vedvarende energi-

landjorden i Sønderborg-området inden udgangen af

kapacitet.

2020 ved at realisere en del af Sønderborg Kommunes
Temaplan for Vindmøller. Etablering skal ske i bedst
muligt samarbejde med alle berørte interessenter og
med størst muligt lokalt ejerskab.

Nøgleaktørerne
Vindmøllekapacitet: Borgere (kommende naboer), lods-

Nordborg

ejere (investorer og anlægsværter), energiselskaber (inGuderup

vestorer og aftagere), kommunen og byrådet (myndighed
og rammesætter) og NGO’er som f.eks. Danmarks

Augustenborg

Høruphav
Sønderborg
Gråsten
Broager

Naturfredningsforening.
Solcellekapacitet: SE, Danfoss Solar Inverters, Sønderborg Kommune og de lokale solcelle forhandlere og
installatører.
ZERO-GI: Danfoss, SE, Lean Energy Cluster, fjernvarme-

12

selskaber, kølevirksomheder og supermarkeder.

Gennemføre målrettede kampagner og indsatser for
at sikre en fortsat udvidelse af Sønderborg-områdets
samlede PV solcellekapacitet. Dette sker i samarbejde
med områdets solcelleaktører herunder Danfoss Solar
Inverters, SE og kommunen.

Vidste du at…
• Sønderborg Fjernvarme og Gråsten Fjernvarme leverer
fjernvarme der er næsten 100 % CO2-neutral?
• verdens første intelligente varmepumpe blev installeret

Udvikle og etablere ZERO-GI demonstrationsanlæg i

hos Christel Juhl-Thomsen i Høruphav i 2010?

Sønderborg-området og løbende identificere nye projektmuligheder i regi af en ”Smart Energy” aktionsgruppe.

Værdi og effekt

• alene i 2013 er der installeret næsten 9 MW solceller i
Sønderborg-området. Vi er dermed på solcelle-indsatsen en stor del af vejen mod det fastsatte mål for 2020?

Et dynamisk og intelligent energisystem vil markant
bidrage til at realisere de nationale og lokale målsætninger
om et fossilfrit samfund og har enorme vækst- og jobska-

ZERO-GI er et ordspil på ordene synergi og exergi

belsespotentialer lokalt, regionalt og nationalt.

(energiens kvalitet og tilgængelighed). ZERO-GI konceptet
handler overordnet om at udnytte overskudsvarme og

En udvidet kapacitet med vedvarende energi skaber værdi

overskudskapacitet på køleanlæg, eksempelvis i super-

for de lokale investorer og nye grønne jobs i etablerings-

markeder, til at levere varme til fjernvarmenettet på en

fasen og efterfølgende.

intelligent og dynamisk måde.

Sønderborg-området bliver i stigende grad selvforsynende
med energi.
Ordliste:
PV (PhotoVoltaic) er en betegnelse for solcelleanlæg, som
kan producere strøm baseret på solens stråler.
VE (vedvarende energi) er en fælles betegnelse for energi
baseret på bæredygtige principper, som f.eks. vind, sol,
geotermi etc.
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Udviklingstem

Bioøkonomi
Målsætninger

Der er etableret tre mindre biogasanlæg i Sønderborg-

Frem mod 2020 skal Sønderborg-området udvikle sig til

området: De største er Clausen Biogas på Nord-Als og

et nationalt testområde for bæredygtig brug af biomasse

biogasanlægget ved Sønderborg Rensningsanlæg.

til produktion af et bredt spektrum af biobaserede produkter.

Ved Skodsbøl Deponi er etableret et mindre biogasanlæg
der laver biogas på affald.

Der skal udvikles og demonstreres nye systemer og
koncepter for bæredygtig brug af lokale biomasse-

I samarbejde med blandt andet Sønderborg Kommune,

ressourcer med jobskabelse og vækst som resultat.

Sønderborg Forsyning og LandboSyd har ProjectZero
undersøgt biomassegrundlaget i Sønderborg Kommune

Stor lokal efterspørgsel efter lokalproduceret bioenergi

og konkluderet, at der er et stort potentiale og gode for-

skal bidrage til en udfasning af den fossile energi.

udsætninger for en større lokal produktion af biobaserede
materialer i fremtiden.

Fra 2015 til 2020 skal fokusområdet Bioøkonomi reducere
CO2-udledningen i Sønderborg-området med mere end

Sønderborg Forsyning deltager i et grænseover-

30.500 tons, svarende til 19 % af det samlede reduktions-

skridende projekt, der søger at afdække den optimale

bidrag i perioden 2015 til 2020.

anvendelse af områdets våde husholdningsaffald.

Udfordringer

Sønderborg Forsyning har siden marts 2012 produceret

Der er bud efter biomassen til både fødevarer, materialer

CO2-neutral el og varme på et biogasanlæg ved 		

og energi.

Sønderborg Rensningsanlæg.

Der er usikkerhed om, hvilke løsninger der er rentable og

De konkrete opgaver

som danner standard i Danmark og udlandet.

Roadmap2020 anbefaler en flerstrenget og integreret tilgang til den bæredygtige udnyttelse af Sønderborg-

Win-win-win - alle aktører skal kunne se ”en god forret-

områdets biomasseressourcer gennem tre spor, der skal

ning” og opleve en værditilvækst ved henholdsvis at

fungere i samspil med hinanden:

levere biomasse, fremstille bio-baserede produkter
(herunder energi) og aftage de nye produkter.

Etablere et biogasanlæg der producerer 10 mio. Nm3
biogas på den ”sorte” biomasse tilsat områdets tilgænge-

Der er en opgave i at forankre og sikre finansieringen til

lige restbiomasse.

at kunne udvikle og etablere såvel storskala produktion
af bio-baserede materialer som mindre demonstrations-

”Waste-to-value” demonstrationsprojekt med containere

og udviklingsprojekter.

i bybebyggelser og på landet, der omdanner hhv. madspild og grøn restbiomasse til højværdiprodukter som

De gode eksempler
Fjernvarmen i Sønderborg-området har gennemført

proteiner og gødning og leverer overskydende produkt til
biogasanlægget.

en omfattende omstilling til biomasse, herunder brugen
af flis, træpiller, halm og bioolie (i Sønderborg, Gråsten

Etablere et bioraffinaderi i Sønderborg-området eller

og Vollerup). Fjernvarmen har dermed skabt en stor

centralt i det syddanske område i tilslutning til etablerede

lokal efterspørgsel efter biomasse og samtidig taget et

biogasanlæg.

vigtigt skridt nærmere 100 % CO2-neutral fjernvarme.

14

Værdi og effekt

Vidste du at…

Biomasse bidrager markant til fremtidens fossilfrie
samfund.

• der produceres mere end 700.000 tons husdyrgødning
om året i Sønderborg-området?

Udviklingen af løsninger og systemer har et stort eksportpotentiale. Der kan skabes mange lokale jobs.

• biomasse og vindkraft bliver de to bærende elementer i
Danmarks fremtidige energisystem?

Biobrændsler og biogas fremmer omstillingen af transportsektoren til vedvarende energi.

• man fra madspild, grøn restbiomasse og procesaffald
fra fødevareindustrien kan udvinde proteiner, foder,

Virksomheder og offentlige institutioner kan styrke deres

fødevareingredienser og fosfor?

grønne profil ved at omstille til bioenergi.
Ordliste:

Nøgleaktørerne

Symbiose betyder at anlæggene leverer og aftager substrater, energi og andre værdistrømme og på den måde
styrker hinandens produktion og drift.

• Biomasseleverandører, ejere og producenter – landbruget, Sønderborg Forsyning, fødevareindustrien m.fl.

Den sorte biomasse omfatter husdyrgødning, slam og
anden ”beskidt” og flydende biomasse.

• Sønderborg Kommune (som myndighed, facilitator og
aftager).
• Energiselskaber og operatører (SE, DONG, Bionaturgas
Danmark, E.ON m.fl.).
• Aftagere (virksomheder, energiproducenter, borgere,
transport sektoren).
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Udviklingstem

Grøn transport
Målsætninger

De konkrete opgaver

Sønderborg-området er foregangsområde indenfor

Frem mod 2020 er det vigtigt lokalt hos borgerne at

implementering af grønne transport løsninger.

skabe en markant holdningsændring til grøn transport, og
midlerne er at uddanne, udvikle og informere borgerne

Sønderborg Kommune har status som Syddanmarks

om grøn transport både kollektivt og individuelt.

cykelkommune.
En ny grøn transportportal på internettet skal give svar på
Fra 2015 til 2020 skal fokusområdet Grøn transport

relevante spørgsmål og påvirke borgernes transportforbrug

reducere CO2-udledningen i Sønderborg-området med

i den grønne retning.

mere end 15.000 tons svarende til 9 % af det samlede
reduktionsbidrag i perioden 2015 til 2020.

Udfordringer
Økonomisk rentabilitet i omstillingen til grøn transport.

Der igangsættes en række kampagner for at få flere til at
bruge cykel og elcykel i stedet for bil.
Virksomheder med flere end ti køretøjer skal kunne
tilslutte sig en såkaldt flåderådgivning, hvor en rådgiver

Adfærds- og holdningsændringer.

kan bidrage til, at bilparken hos de ti største virksomheder
i lokalområdet bliver udnyttet væsentlig mere effektivt.

Manglende viden om grønne transport løsninger som
alternativ til bilen.

De gode eksempler
Test-en-elbil er gennemført med 70 deltagende familier.

Kommunen undersøger muligheden for at etablere et
grønt transportcenter, der kan skabe et service- og logistikcenter for professionel transport (erhvervstransport og
kollektiv transport) med nye muligheder for at sammentænke transportformer og udnytte kapaciteten bedre og

Sønderborg Kommune har siden 2009 været certificeret

mere effektivt.

som grøn transport kommune.
Post Danmark og Sønderborg Kommune benytter elcykler
og elbiler. Danfoss, SE, Sønderborg Forsyning og andre har
også indkøbt elbiler.

Gang/løb

Cykling
Funktionscykler
Offentlig
transport

Taxa/lejebil
Delebil

Egen bil
Flyve
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Trafikpyramiden
Bicycle Innovation Lab

Værdi og effekt

Vidste du at…

Støj og CO2-forurening i byerne og på landet reduceres,
samtidig med at køretøjerne bliver grønnere.

• 13 % af borgerne i Sønderborg-området benytter
cyklen som primært transportmiddel?

Sundheden i området stiger i takt med at andelen af
cyklisme stiger og biltrafikken reduceres.

• Sønderborg-området har 32.772 personbiler
– med en gennemsnitsalder på 9,3 år?

Trængslen i morgen- og fyraftenstimerne mindskes.
• Sønderborg-områdets største virksomheder i relation til
Sønderborg-områdets grønne omstilling bliver meget

transportforbrug er Danish Crown, Danfoss, LINAK,

synlig både for bosiddende og gæster i takt med at der

Region Syddanmark og Sønderborg Kommune?

kommer flere grønne køretøjer.

Nøgleaktørerne
• Sønderborg Kommune går forrest i den grønne omstilling af egne og offentlige køretøjer, derudover driver
kommunen informationskampagner vedr. Grøn transport.
• De lokale virksomheder går forrest ved at omstille
egne køretøjer samt øge fleksibiliteten i medarbejdernes
hverdag gennem udarbejdelsen af mobilitetsplaner.
• Borgerne er aftagere af Grøn transport, både som private
men også som medarbejdere. Det er derfor essentielt
at borgernes kendskab til og erfaringer med Grøn
transport øges markant.
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En grøn tråd i uddannelse
Sønderborg-områdets store omstilling forudsætter

ZERObyg-projektet, som er støttet af Den Europæiske

viden og kendskab til løsningerne hos både borgere og

Socialfond og Syddansk Vækstforum m.m. styrker instal-

virksomheder. Derfor er grøn læring og uddannelse helt

lationsfagenes energikompetencer, ikke kun i Sønderborg-

nødvendige virkemidler i både skole- og uddannelses-

området, men også i Sønderjylland, Esbjerg og Svendborg.

systemet, i efteruddannelse af håndværkere og i fritidstilbuddene til borgere.

Ansatte i områdets pengeinstitutter og ejendomsmæglervirksomheder lærer om bygninger og energi, og hvorledes

House of Science sikrer også fremadrettet den grønne

energieffektivisering kan styrke boligejernes privatøkonomi

tråd i Sønderborg-områdets uddannelsessystem fra vugge-

og fremtidssikre boligen en bedre salgspris.

stue til ph.d., hvor fokus er klima, innovation og bæredygtighed. Sønderborg Byråd har netop igangsat en grøn

100 borgere har i vinteren 2012/13 taget ZEROkørekortet

læseplan og House of Science har engageret tusinder af

og er dermed godt klædt på til at realisere energibesparelser

børn og unge i omstillingen.

i egen bolig.

Såvel de studerende på Erhvervsakademi SydVest som

Nye aktiviteter vil bl.a. omfatte en uddannelsespakke til

på Syddansk Universitet er engageret i Sønderborg-

kommunens skoler. Pakken vil informere børn og unge om

områdets store omstilling og bidrager gennem cases

grøn transport og inkluderer barn - voksen interaktion, så

og projektopgaver i samarbejde med håndværkere og

de unge også kan optræde som forandringsagenter for at

industrivirksomheder.

forbedre de voksnes transportvaner.

Sønderborg-områdets håndværkere styrker deres energivejledning og 65 % af områdets håndværksvirksomheder
har deltaget i trænings- og vejledningsprogrammer udarbejdet af EUC Syd i samarbejde med Teknologisk Institut
og ProjectZero.
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Et grønt fingeraftryk på den globale udvikling
Overalt i verden søger lande, byer og virksomheder efter

• Sønderborg deltager i “Covenant of Mayors” samarbejdet

bæredygtige løsninger, som både fungerer og hænger

som omfatter både europæiske og kinesiske byer.

sammen økonomisk, miljømæssigt og socialt. Sønder-

Sønderborg var i 2012 medunderskriver på EU sam-

borgs ProjectZero er blevet en markant rollemodel for

arbejdsaftalen med Kina.

energi og klima i den store omstilling. Ikke mindst i kraft af
konkrete resultater og lige så konkrete planer for at nå nye
ambitiøse mål i 2020.

• Netværket for strategisk energiplanlægning på tværs
af kommunegrænser i samarbejde med bl.a. Region
Syddanmark.

Sønderborgs ProjectZero blev allerede i 2010 kåret som
vinder af EU’s Sustainable Energy Award for “Sustain-

Når det er lykkedes at få international opmærksomhed og

able Energy Communities” og deltager i en lang række

at blive en del af vigtige globale netværk, så skyldes det

netværk og samarbejder nationalt og internationalt. Flere

ikke mindst to forhold. Dels har partnerne i ProjectZero

af disse hører til blandt verdens førende netværk på klima-

koblet klimadagsordenen med forretning og jobskabelse.

og energiområdet:

Dels er der igangsat konkrete Bright Green Business
aktiviteter, demonstrationer af energieffektivisering og

• Climate Positive Development Program, CCI Clinton

omlægning til vedvarende energi.

Climate Initiative - i samarbejde med C40 Cities.
Det har givet Sønderborg-området en synlig frontrunner• NORD-STAR – ProjectZero er eneste ikke-universitetspartner i det fælles ”Nordic Centre of Excellence”

position og en stærk position i nogle af verdens førende
netværk på klima- og energiområdet.

indenfor klimaforskning.
Den position ønsker ProjectZero at forsvare og bevare for
• CEM – The Clean Energy Ministerial – ProjectZero

at åbne nye døre for Sønderborg-områdets virksomheder.

koordinerer den danske deltagelse i netværket for

Især Boading- og Clinton-bynetværket har en stærk

bæredygtig byudvikling.

branding-effekt nationalt og internationalt.

• Sønderborg har indgået et Friendship City partnerskab
med kinesiske Baoding (11 mio. indbyggere), oprindeligt
initieret af WWF i 2008.

ProjectZero
Price Winner
2010
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De tog initiativet
ProjectZero blev i 2007 etableret som et offentligt privat
partnerskab af SE, Bitten & Mads Clausens Fond,
Sønderborg Kommune, DONG Energy og Nordea-fonden.
Projektet er forankret i ProjectZero-sekretariatet, som
udvikler og implementerer projektet i tæt samarbejde
med områdets interessenter. Projektets resultater skaleres
både nationalt og internationalt.
Sønderborg Forsyning indtræder i partnerskabet primo

Bright Green Business
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