ProjectZero opskriften

Sådan omstiller du en by

Vi deler visionen om et nul

En stærk vision

I denne kogebog deler vi 11 års erfaring
skabt ved Sønderborgs rejse mod et
CO2-neutralt samfund i 2029.

Visionen om Sønderborg Kommune
som CO2-neutralt område blev skabt
i den lokale tænketank Futura Syd i
2007. Udgangspunktet var stærke erhvervskompetencer inden for intelligent energihåndtering. Tre medlemmer
af tænketanken tog klimaperspektivet
med og formulerede drømmen om nul
udledning af CO2 i år 2029. De beskrev deres vision som en fælles opgave for Sønderborg-området og tog
rundt til virksomheder og nøgleper
soner i området for at omsætte opbakning til aktiv deltagelse.

Vi har samlet vores erfaringer under ni
overskrifter. Håbet er at inspirere andre
byer og lokalsamfund til en lignende
indsats.

ProjectZero er Sønderborgs vision om
et CO2-neutralt område.
ProjectZero er også en organisation – en
fond og et sekretariat, som katalyserer
udviklingen og formidler samarbejdet
mellem gode kræfter i Sønderborg.

Opgaven er kun blevet mere presserende
i de år, ProjectZero har eksisteret. Vores
klode har brug for den grønne omstilling.
I Sønderborg ønsker vi, at den sker på
en smart måde, hvor vi sammen implementerer løsninger, som udnytter
energien mere effektivt og producerer
vedvarende energi.

Visionen var at skabe job og vækst ved
at gøre Sønderborg-området til et laboratorium for klimaløsninger. Og visionen
var at gøre Sønderborg til et endnu mere
attraktivt sted at bo og arbejde.
SE, Bitten & Mads Clausens Fond, Sønderborg Kommune, DONG Energy (nu
Ørsted) og Nordea-fonden skød alle
penge ind, og så var ProjectZero født.
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”

Jeg sammensatte en gruppe
af innovative mennesker på
ganske udemokratisk vis. Vi tog
rundt og præsenterede idéen om
at gøre mere af det, vi er gode
til for at skabe en ny udvikling i
Sønderborg-området. Det tog alle
godt imod

”

Asger Gramkow, iværksætter fra Augustenborg
og formand for Futura Syd.

Sådan gør du
– Visionen skal være klar og
nem at forstå.
– Sympati er ikke nok. Der
skal penge på bordet.
– Visionen skal bygge på områdets kendte kompetencer.

CASE
Danfoss bliver CO2-neutral
Danfoss’ fabrikker i Nordborg og
Gråsten bliver CO2-neutral senest i
år 2029. Det løfte har virksomheden
udstedt, og der er en konkret plan
på vej om at være selvforsynende
med grøn energi.
– Vi er en del af ProjectZero, og
derfor lever vi også op til målsætningen. Ellers ville vi overhovedet
ikke være troværdige, siger klimachef Flemming Lynge Nielsen fra
Danfoss.
Da ProjectZero var en realitet, lav
ede Danfoss sin første klimaplan.
Den handlede om at udnytte energien bedre – det Danfoss lever af
– og planen er ført ud i livet i år
2020. Energiforbruget er halveret
på 10 år.

2

3

2

En uafhængig organisation
ProjectZero er en erhvervsdrivende fond
med den klare opgave at gøre Sønderborg-området CO2-neutralt i 2029.
Det skal ProjectZero arbejde for dag
og nat – og ikke andet. ProjectZero har
kommunen, de store virksomheder og
organisationer som aktive medspillere.
Alle konstruktive kræfter i Sønderborg-
området bakker op om ProjectZero og
idéen om det CO2-neutrale område. Det
gør ProjectZero stærkere end en kommunal organisation og giver en meget
stor handlefrihed.

Stifterne – virksomheder og kommunen – sidder i bestyrelsen og tilser,
at arbejdet skrider planmæssigt frem.
Bestyrelsen er utålmodig og forventer konkrete fremskridt år for år. Det
lægger et forventningspres på Project
Zero sekretariatet – og på bestyrelses
medlemmernes egne organisationer!
Alle i Sønderborg forventer initiativer
fra ProjectZero. Handling er en del af
dna’et i Sønderborgs omstillings-driver.

”

Arbejdet med at gøre
Sønderborg CO2-neutralt er et af
kommunens tre fyrtårne. Det er
godt, vi har ProjectZero til at lægge
pres på kommunen og på alle andre
i området

”

Erik Lauritzen, borgmester i
Sønderborg Kommune
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Et originalt navn
Visionen om nul menneskeskabt CO2
fra Sønderborg-området skulle have et
navn, som både formidlede drømmen,
havde format og kunne bruges ud over
landets grænser.

rundt omkring i verden, som kaldte
sig noget lignende. Men ingen i Danmark. ProjectZero signalerer en drøm
og en fælles opgave, som er vigtig for
hele verden.

Samtidig skulle det kunne bruges aktivt
til at synliggøre projekter.

Da navnet efter flere års hårdt arbejde
var slået fast i Sønderborg-området,
kunne ProjectZero navngive sine projekter ZERObolig, ZERObutik, ZEROcompany, ZEROsport, ZEROudlejer,
ZEROlejer og ZEROboligforeninger.

De kriterier opfyldte ProjectZero. Det
modige ved navnet var, at der allerede
var andre organisationer og foreninger

Sådan gør du

Det er nemt at føje nye til, for ordet
Zero er i Søndberborg forbundet med
ProjectZero, som igen er sønderjysk for
visionen for et CO2-neutralt område.
ProjectZero har binavnet Bright Green
Business, som er den erhvervsrettede
del. En række virksomheder i Sønderborg-området arbejder med energi og
teknologi, og de kan bruge Bright Green
Business som en fælles løftestang.

”

Vi er på målskiven takket være
byrådets, borgernes og virksomhed
ernes stærke opbakning til Project
Zero-visionen. Udfordringen skal
løses i et tæt triple-helix samarbejde
med bl.a. SDU Syddansk Universitet og områdets virksomheder

– En selvstændig organisation
har maksimal handlefrihed.
– Vigtigt at have fokus på én
klar opgave.
– Partnerskaber er nøglen til
fælles fremdrift.

”

Lars Tveen, direktør for Danfoss Heating og

CASE

formand for bestyrelsen i ProjectZero

Det lille sekretariat
ProjectZeros sekretariat er en effektiv organisation, som gennem årene
er bygget op med et lille team af
specialister med hver deres område
som speciale. Sekretariatet holder
til på Alsion, hvor også universitetet
og en række andre vidensvirksomheder har domicil.
Sekretariatet og dets 5+ medarbejdere er den lokale katalysator for
grøn omstilling. Formidling er en
central del af opgaven, og ProjectZero sender nyhedsbrev ud til flere
tusinde læsere hver anden uge og
sætter løbende kampagner i værk
blandt udvalgte målgrupper.
Sekretariatet er aktivt i lokale, regionale, nationale og internationale
netværk. Her er opgaven at inspirere partnere til at reducere CO2,
at hente viden og at synliggøre Sønderborgs indsats på klimaområdet.
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Sådan gør du
– Sæt ambitionsniveauet højt.
– Brug et navn med et
klart mål i.
– Brug navnet som en del
af konceptet.

CASE
Arbejde for et nul
ProjectZero var en af mange udløbere
af tænketanken Futura Syd, som også
skabte den nye havnefront i Sønderborg. Journalist Ole Sønnichsen, der
stammer fra Nordborg, deltog i en lille
arbejdsgruppe, som skulle konkretisere idéen, så Asger Gramkow kunne
præsentere den for de vigtigste interessenter.

– Jeg lavede et notat om vores overvejelser, og der skrev jeg ProjectZero
som overskrift. For mig var det titlen på
den vision, vi arbejdede med, husker
Ole Sønnichsen.
ProjectZero er målbart og meget ambitiøst, og så er der lidt humor i at arbejde
for et 0. Ordet Project signalerer for Ole

Sønnichsen en fælles opgave. Nullet
kan kun nås ved samarbejde.
Han var heller ikke i tvivl om, at titlen
skulle være engelsk. ProjektNul lyder
for fladt, og Sønderborg har alle dage
haft internationalt udsyn. Det gælder
ikke mindst de store virksomheder,
som skulle kunne se sig selv i visionen
om et CO2-neutralt Sønderborg.
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Involvering af målgrupper
For at visionen om et CO2-neutralt område i år 2029 skal lykkes, skal hele
Sønderborg-området involveres. Alle
lokalområder, alle typer virksomheder,
alle aldersgrupper, alle foreninger og
alle interessegrupper skal kende til arbejdet og skal kunne se sig selv være
en del af det.
Her er det en stor fordel at være et afgrænset geografisk område. ProjectZero
er gennem et omfattende arbejde med
formidling og synlighed blevet kendt i
alle målgrupper, og sekretariatet har fra

starten tilrettelagt projekter med fokus
på involvering af borgerne.
Det gjaldt blandt andet de 100 ZEROfamilier, som i 2009 arbejdede med at
nedbringe deres forbrug af el, vand og
varme. Familierne sparede i gennemsnit
1 ton CO2 om året, og der blev skabt
et bredt grundlag af ambassadører. Familierne holdt fast i de gode vaner og
var med til at påvirke andre.

4

andre målgrupper. Her er involvering
nøgleordet. Virksomheder, boligselska
ber, foreninger, virksomheder og andre
udvikler idéer til at bruge mindre energi
med udgangspunkt i deres egen hverdag. ProjectZero og partnere kan hjælpe
med viden, inspiration og formidling.
Gevinsten er dobbelt, fordi de involverede er meget engagerede i at føre egne
idéer ud i livet, og fordi de efterfølgende
fungerer som ambassadører for sagen.

Erfaringerne fra ZEROfamilierne har
ProjectZero ført videre i arbejdet med

”

Involvering er meget vigtigt for
byrådet. Politikerne ønsker en grøn
omstilling, som borgerne deltager
aktivt i

”

Peter Rathje, direktør i ProjectZero

Sådan gør du
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Segmentering af målgrupper
ProjectZero har gennem mange år arbejdet med såkaldte programmer. Det
er målrettede indsatser rettet mod bestemte segmenter.
Metoden er at involvere de relevante
lokale aktører og sammen med dem
udvikle og gennemføre projekter, der
nedbringer CO2-udledningen og øger
bevidstheden i det pågældende segment om energiforbrug og brugen af
vedvarende energikilder.
Indsatserne tager udgangspunkt i segmentets egen virkelighed og hverdag.
Undervejs formidler ProjectZero his
torier med eksempler på mennesker,
virksomheder eller foreninger inden for

segmentet, som har sparet på energien
eller udnyttet energien bedre. Denne
kommunikation er målrettet til segmentet og er med til at skabe en stemning
af, at alle er i samme båd og arbejder
for den fælles sag. Det gør også arbejdet med CO2-udledning meget mere
konkret og lettere at relatere til ens
egen hverdag.
ProjectZeros rolle er i høj grad at motivere stærke kræfter i lokalsamfundet til
at handle. Jo mere, partnerne tager ansvar – jo større er ProjectZeros succes.
De aktive deltagere fungerer i første
omgang som ambassadører og senere
som initiativtagere og drivkræfter i arbejdet med at føre projekter ud i livet.

– Start med de lavthængende
frugter og byg på step-by-step.

”

Den grønne omstilling skal
være drevet af forretning. Når
det er tilfældet, er der masser af
varige lokale job i omstillingen til
et CO2-neutralt samfund

”

Per Christensen, forbundsformand for 3F

Sådan gør du
– Lav indsatser og projekter
til konkrete målgrupper.
– Find samarbejdspartnere,
som kan lave forretning på
løsningen.
– Fortæl de gode historier om
folk fra målgruppen
til målgruppen.

– Involvering skaber større
opbakning til projekterne.
– De involverede bliver
ambassadører for mindre
CO2-udledning.

CASE
Sønderborg Varme er
tæt på CO2 neutral
Gennem langsigtede investeringer er
Sønderborg Varme meget tæt på at
være CO2-neutral. Det er sket på en
måde, så forbrugerne stadig har billig
varme, og så er der kapacitet til at
forsyne flere områder med den klimavenlige varme.

varme. Desuden har Sønderborg Varme
en solvarmepark i Vollerup, der dækker
mere end halvdelen af varmeforbruget
i landsbyen. Kun ved spidsbelastning
bruger Sønderborg Fjernvarme naturgas. Det svarer til ca. 7 pct. af det år
lige forbrug.

Krumtappen i fjernvarmen er Sønderborg Kraftvarmeværk, som Sønderborg
Varme og Sønderborg Kommune ejer
i fællesskab. Værket producerer el og
varme af sorteret restaffald fra husholdninger i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Fjernvarme fusionerede i
2019 med Gråsten Varme, som allerede er CO2-neutral. Gråsten Varme har
et stort solvarmeanlæg, en halmkedel
og et træpillefyr. Desuden har selskabet solceller, som producerer en stor
del af værkets eget forbrug af strøm.
Det fortsættende selskab hedder Sønderborg Varme.

Et geotermisk anlæg med flisfyr
og store varmepumper blev indviet
i 2015, og det leverer CO2-neutral
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CASE
Den svære knast: Boligejerne
Et af de svære segmenter, ProjectZero
har arbejdet med gennem mange år,
er boligejerne. Det er senest sket i
programmet ZERObolig, som er udviklet i tæt samarbejde med områdets
håndværkere, byggemarkeder, penge
institutter, ejendomsmæglere og fjernvarmeselskaber.
I programmet har 1.800 familier fået
besøg af en energirådgiver. Der er etableret mere end 1.600 private solcel-

leanlæg, 800 fjernvarme-tilslutninger
og 1.000 varmepumper i sommerhuse
og i boliger på landet.
Broager Sparekasse har lanceret et
særligt ZERObolig lån, hvor kunder
uden stempelomkostninger kan låne
op til 200.000 kr. til en lav rente
til energiforbedringer i boligen. Det
bygger på ProjectZeros erfaring fra de
mange projekter med husejere om, at
energirenovering er noget ekstra. Ud-

gangspunktet for de fleste familier er,
at de vil bygge om eller bygge til, og så
er anledningen der til at tale om energiforbruget. Når man alligevel er i gang,
er der penge at spare på at få isoleret
eller skifte varmekilde. Takket være
den massive indsats gennem mange år
i Sønderborg-området er rigtig mange
husejere opmærksom på muligheden
og tænker energibesparelser ind, når
de bygger om eller til.
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Operative strategiplaner
Visioner uden handling er blot en drøm.
ProjectZero har løbende udarbejdet operative strategiplaner, som kombinerer
høje mål med konkrete indsatser. Den
store opgave med at nedbringe CO2-
udledningen er blevet delt op i hovedområder, og for hvert område har ProjectZero og partnere defineret projekter.
Dem har ProjectZero enten selv arbejdet
med, tilskyndet andre til at føre ud i
livet eller samarbejdet med andre om.

Sådan gør du
– Del indsatsen op i segmenter
og lav konkrete projekter for
hvert område.
– Fomulér strategi og indsatser
sammen med nøglepersoner.
– Mål løbende på resultaterne
og juster eventuelt planerne.

Hvert projekt bidrager til at reducere
CO2-udledningen, og ProjectZero sekretariatet måler løbende på tallene. Hvert
år udarbejder ProjectZero et CO2-regnskab for Sønderborg-området og melder
status ud til alle samarbejdspartnere og
til omverdenen.
Strategier og planer går aldrig helt som
forudset, så ProjectZero og partnere
justerer løbende på projekterne.

”

Sønderborg Kommune
deltager meget aktivt i det arbejde,
ProjectZero sætter i gang.
Selvfølgelig har vi også et mål om,
at kommunen som virksomhed
skal reducere sin CO2-udledning
til 0

”

Inge Olsen, direktør for Kultur, Turisme og
Bæredygtighed i Sønderborg Kommune

CASE
100+ mennesker bag
Roadmap2025
Den næste store strategiplan for
ProjectZero er Roadmap2025, som
beskriver indsatserne frem mod år
2025. Her tager Sønderborg-området de svære skridt fra 50 til 75 pct.
reduktion i udledningen af CO2.
Over 100 nøglepersoner fra hele Sønderborg-området har været involveret
i arbejdet. De mødtes til en kick-off
konference i maj 2018, hvor skinnerne
blev lagt for rejsen mod år 2025.
ProjectZero havde delt indsatsen op i
8 temaer, og der blev nedsat arbejdsgrupper for hver af dem.
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Grupperne fik besked på at finde og
beskrive mindst 5 projekter inden for
deres område, som kan reducere udledningen af CO2 væsentligt.
Da grupperne mødtes igen til midtvejskonference i oktober, havde de produceret og tryktestet 50 projekter, som til
sammen gav den ønskede reduktion.
Planen blev i december 2018 godkendt først i ProjectZeros bestyrelse
og siden i Sønderborg Byråd som områdets integrerede energiplan.
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Læring og viden
Med 20 år som horisont har ProjectZero fra starten haft et langsigtet perspektiv. ProjectZero er ikke bare et projekt – det er en systemisk omstilling af
et helt område.
Her er læring, viden og nye kompetencer centralt. For at få omstillingen til at
lykkes, skal børn, unge, voksne, gamle,
virksomheder, politikere og foreninger
forstå udfordringen og have viden og
redskaber til at tackle den. De skal
have kompetencerne til selv at udvikle
løsninger, der passer på deres situation.
Det har ProjectZero og samarbejdspartnere løbende arbejdet med. De to
vigtigste målgrupper her er børn/unge
og virksomheder.
Børn og unge er fremtidens beslutningstagere, og de er allerede begyndt
at stille krav om at leve og tænke på en
helt ny måde. De unges utålmodighed
er en drivkraft for omstillingen. Det
fælles sprog er FNs verdensmål, som
de unge forstår bedre end nogen. Det
må andre lære af.
For rigtig mange virksomheder i Sønderborg-området har grøn omstilling
været et vigtigt forretningsområde. Der
er job i energi og klima for de virksomheder, der kan se mulighederne og har
evnen til at tilpasse sig en ny virke-

lighed. Her har ProjectZero spillet en
aktiv rolle som sparringspartner og som
katalysator for nye uddannelsesforløb.
ProjectZeros rolle er i høj grad at motivere stærke kræfter i lokalsamfundet til
at handle. Jo mere, partnerne overtager arbejdet – jo større er ProjectZeros
succes. De aktive deltagere fungerer i
første omgang som ambassadører og senere som initiativtagere og drivkræfter i
arbejdet med at føre projekter ud i livet.

”

Skal man ændre tankegangen
i et område, skal man starte tidligt.
Helst i vuggestuen

”

Hans Lehmann, vicedirektør I EUC Syd og
bestyrelsesmedlem i ProjectZero

Sådan gør du
– Sæt handling bag
verdensmålene.
– Børn, unge og virksomheder
er de vigtigste målgrupper.
– Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder er alfa og omega.

CASE
House of Science
House of Science er et samarbejde om
at motivere, inspirere og begejstre børn
og unge i Sønderborg-området med
den nyeste viden om klima, innovation
og bæredygtighed. House of Science
drives af alle ungdomsuddannelser
i Sønderborg-området sammen med
Sønderborg Kommune, ProjectZero,
Sønderborg Forsyning og Danfoss’ læringspark Universe.

House of Science udvikler undervisningsforløb fra ABC til PhD i tæt samarbejde med lokale virksomheder. Som
den første danske kommune tilsluttede
Sønderborg sig i 2016 UNESCO Learning Cities. Alle skolebørn i Sønderborg
arbejder med FNs verdensmål.

9

8

Kommunikation
ProjectZero er OGSÅ et kommunika
tionsprojekt. At samle og dele viden er
forudsætningen for at få folk til at forstå
udfordringen og til at deltage i arbejdet.
I ProjectZeros sekretariat er der en hel
væg med foldere, som beskriver programmer, indsatser og projekter, eller
som fortæller en mere samlende historie. Dertil kommer hundredvis af avisartikler, tv- og radioindslag, kronikker
og artikler i tidsskrifter og blade. Samt
optræden på konferencer og kommentarer til medierne om klima, energi,
borgerinddragelse og partnerskaber. Og
så er der digitale. En Google-søgning på
ProjectZero giver 2,2 mio. resultater. En
stor del af det er fra partnere, der har

omtalt ProjectZero. ProjectZero lever
af synlighed og arbejder systematisk
med at fortælle gode historier og ikke
mindst med at kommunikere målrettet
til specifikke målgrupper.

og motivere partnere i lokalområdet,
på landsplan eller internationalt. Her
fortæller ProjectZero om fordelen ved
at deltage og om den fælles opgave,
man kan blive en del af.

Målet er at hjælpe husejere, virksomheder, butiksejere, forsyningsselskaber,
landmænd og andre målgrupper med
at udnytte energien bedre. Så en stor
del af kommunikationen er tips, råd og
værktøjer, der er udviklet og formidlet
til at ramme målgruppen mest præcist.
Handlingsorienteret kommunikation fylder meget hos ProjectZero.

Endelig er der brandingen af Sønderborg, som er en klar forpligtelse for
ProjectZero. Folk i Sønderborg, Danmark og store dele af Europa må gerne
betragte Sønderborg som en rollemodel
for grøn omstilling og som et innovativt
sted, hvor læring og bæredygtighed er i
fokus. Den historie fortæller ProjectZero
på mange platforme.

En anden del er den strategiske kommunikation, som har til formål at samle

”

Jeg vil bo i en by, hvor der er
fællesskab i verdensklasse, og hvor
jeg kan bidrage

”

Kasper Wilkens, 21 år og youth coordinator i
ProjectZero

Sådan gør du
– Synlighed og samtale er en
forudsætning for at skabe
forandring.
– Målrettet kommunikation til
hver enkelt målgruppe.
– Involvér de unge på deres
egne præmisser.

CASE
ZEROnyt
Hver anden uge siden 2008 har
ProjectZero udgivet sit elektroniske
nyhedsbrev ZEROnyt. Det har i dag
4.000 abonnenter i hele Danmark,
som løbende får historier om energi,
klima, uddannelse eller inddragelse.
Ofte handler det om en familie, en
virksomhed eller en uddannelsesinstitution, der har gjort en konkret indsats.
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Men det kan også være introduktion til
eller resultatet af en kampagne eller en
lokal vinkel på en landsdækkende eller
en international begivenhed.
ZEROnyt kommer hele vejen rundt i de
segmenter, ProjectZero arbejder med,
så emnerne skifter fra uge til uge. Indholdet er med til at synliggøre den indsats, ProjectZero er en del af og med til

at synliggøre Sønderborg-området. Men
der er også konkrete råd og inspiration
til læseren.
Samtidig fungerer ZEROnyt som et digitalt arkiv for ProjectZeros mange aktiviteter hen over årene. Alle udgaver af
ZEROnyt ligger på www.projectzero.dk

Netværk og videndeling
Visionen om et CO2-neutralt Sønderborg bliver kun til virkelighed, hvis
alle gode kræfter arbejder sammen.
Derfor er netværk helt centralt. Project
Zero deltager aktivt i en lang række
lokale netværk, hvor energi og klima
kommer på dagsordenen. Her bidrager
ProjectZero med viden, inspiration og
med adgang til nøglepersoner hos mulige samarbejdspartnere.

De mange kontakter til partnere i indog udland er med til at gøre Sønderborg
til et spændende sted. På energi- og
klimaområdet har Sønderborg relationer
i hele verden og har meget ofte besøg
af delegationer fra andre lande. Det er
også med til at gøre området attraktivt
for unge, der meget gerne må blive i
Sønderborg-området, når de har taget
en uddannelse.

De lokale netværk yder små og store
bidrag til ProjectZero visionen og er
med til at gøre den til en fælles sag.
Klimaudfordringen er global, og som en
internationalt orienteret by er det vigtigt
for Sønderborg at være en del af verden.
Derfor opsøger ProjectZero nationale
og internationale netværk for at hente
viden, inspiration og meget gerne nye
samarbejdspartnere og kunder for lokale
virksomheder.

”
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Sådan gør du
– Lokale netværk sikrer
opbakning og bidrag til
ProjectZero visionen.
– Nationale og internationale
netværk udbreder kendskabet
til Sønderborgs løsninger.
– Netværk giver adgang til nye
samarbejdspartnere.

Det er meget givende for os at
høre om de erfaringer, andre byer har
gjort sig. Vi bruger løs af den viden, vi
får fra de andre energibyer

”

Henning Donslund, specialkonsulent

Energi2020 i Ringkøbing-Skjern Kommune

CASE
SmartEnCity
Det største internationale projekt,
som Sønderborg deltager i, hedder
SmartEnCity Network. Det startede
i 2016 som et samarbejde mellem
Vitoria-Gastez i Spanien, Tartu i
Estland og Sønderborg. EU’s Horizon2020 støtter projektet med
mere end 32 mio. euro.
I Sønderborg omfatter det blandt
andet energirenovering af 880 lejligheder, installation af en central
varmepumpe med havvand som
varmekilde, arbejde med en vindmøllepark i det sydlige Lillebælt,
omstilling af bybusser til biogas,
30 intelligente elbilladestandere
samt et projekt med at samle data
og videreformidle dem til varmeforbrugere. En række andre byer i
Europa har tilsluttet sig SmartEnCity Network, hvor de deler viden
og lærer af hinandens erfaringer.
I Danmark har 7 af SmartEnCity byerne et eget netværk, energibyerne.
dk, som blandt andet har et fælles
telt på Folkemødet på Bornholm
med debat og videndeling.
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For Sønderborg-området er CO2-neutralitet i 2029 det konkrete mål.
Det bidrager til det overordnede mål om at skabe bæredygtig udvikling
i Sønderborg-området, Danmark og resten af verden. Sønderborg-
området har meldt sig ind i Verdenssamfundet. Vi er en del af et
globalt fællesskab. Vi lever af hinanden og har et fælles ansvar for
at skabe en tryg fremtid for alle her på kloden.

Alsion 2 6400 Sønderborg

www.projectzero.dk
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FNs verdensmål for bæredygtig udvikling er et vigtigt værktøj i den
grønne omstilling i Sønderborg-området. Verdensmålene er et fælles
sprog og en betydningsfuld opgave, som alle i Sønderborg-området
skal forholde sig til.

