Roadmap2025
50 skridt mod et CO2-neutralt Sønderborg

ProjectZero – Ejerboliger

Velkommen til Sønderborgs Roadmap2025
Sønderborg fortsætter rejsen mod
et CO2-neutralt Sønderborg-område
i 2029. Siden starten i 2007 er behovet for handlinger kun blevet endnu
større. Klimaudfordringerne bliver
mere og mere synlige, og omstillingen
skal op i et helt andet gear for at leve
op til det, verdens lande aftalte i Paris i
2015. Byerne spiller en afgørende rolle,
og Sønderborg vil være rollemodel og
spydspids i arbejdet.

Roadmap2025-rapporten beskriver,
hvordan Sønderborg-området realiserer 75 % CO2-reduktion frem mod
2025 baseret på lokalt samarbejde,
koordinerede indsatser og viljen til at
gøre en forskel. Roadmap2025 er dermed en vigtig milepæl på vejen mod nullet i 2029. Roadmap2025 er resultatet
af mere end 100 personers arbejde på
8 definerede indsatsområder gennem
mere end et halvt år.

Sønderborg har udsyn i verdensklasse.
Vi suger viden til os og deler ud af vores
erfaringer. Vi håber derfor, at Roadmap2025 vil inspirere alverdens byer
og virksomheder til ambitiøse klimaindsatser og på den måde bidrage til en
bæredygtig og bedre verden for kommende generationer.

Byrådets ambitiøse mål om CO2-neutralitet i 2029 er en fælles drivkraft for
borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, forsyningsselskaber og
kommunen. ProjectZero-visionen gør
Sønderborg til frontløber på klimaområdet og er med til at styrke områdets
omdømme, regionalt, nationalt og
internationalt. Siden 2007 er Sønderborg-områdets CO2 udledning reduceret med 35 % og energiforbruget
med 14 %.

Det lokale engagement skaber klimaeffekter og udvikler samtidig et bæredygtigt og attraktivt lokalsamfund. Rejsen
mod et CO2-neutralt Sønderborg skaber
innovation og vækst i de mange Sønderborg-virksomheder, som arbejder med
energieffektivitet, urbanisering og nye
smarte og bæredygtige teknologier. Rejsen bygger på læring og klimadannelse
fra ABC til PhD, og den tiltrækker og
fastholder borgere, som gerne vil være
en del af et meningsfuldt fællesskab.

Lars Tveen
Formand for ProjectZero-Fonden
Direktør Danfoss Heating Segment
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Fremtidens energisystem – ProjectZero

ProjectZero – Fremtidens energisystem

Fremtidens
energisystem

Omstillingen baseres på 100 % vedvarende energi,
som skal indfases med respekt for løsninger og markedet
Det dynamiske energisystem
I dag udgør biomasse størstedelen af
den vedvarende energi i Danmark, men
på længere sigt forventes sol og særligt vindkraft at blive de dominerende
vedvarende energikilder.
I Danmark forventes elforsyningen at
blive forsynet 100 % med vedvarende
energi fra 2030, og i Nordeuropa er det
sandsynligt, at vind og sol vil udgøre
45 % af den samlede elproduktion
i 2030.

ikke skinner. Udbygning med vind
og sol betyder, at det bliver mindre
attraktivt at bygge traditionelle elog varmeværker.
3. H
 åndtering af vindens delvise uforudsigelighed og skiftende produktionsmønster.

Det vil medføre en kæmpe integrationsudfordring, hvor både regionalt
samarbejde om nye udlandsforbindelser og storskala elektrificering i næsten
alle dele af energisystemet vil være vigtige virkemidler.

Integrationsudfordringen vil afspejle sig
i elpriserne, som vil variere væsentligt
mere end i dag. Der vil både blive flere
timer med høje priser og særligt flere
timer med meget lave priser. Det åbner
for interessante forretningsmuligheder
for at servicere det stigende behov for
fleksibilitet i elsystemet. Både energiselskaber, virksomheder, landbrug, boligejere og aktører i transportsektoren
vil blive påvirket af denne omstilling og
kan bidrage til at løfte udfordringen.

De tre største udfordringer med integration af vind og sol er:

Hvad betyder det så for
Sønderborgs omstilling?

1.	 Sikre værdi af produktionen, når
der er overskud af produktion for at
undgå, at en stor del af den producerede energi sælges til lave priser
eller nulpriser.

Varmepumper i varmeforsyningen udgør den mest oplagte elektrificeringsmulighed på kort sigt. På grund af adgang til varmelagre og gode muligheder
for at skifte mellem forskellige teknologier ligger det største potentiale inden
for fjernvarme. Med nedsættelsen af
elafgiften er eldrevne varmepumper

2. S
 ikre tilstrækkelig produktionskapacitet, når det ikke blæser, og solen
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efterhånden konkurrencedygtige med
biomasseløsninger, så varmepumper
vil være en vigtig del af den fremtidige
produktion. Anvendelse af individuelle
varmepumper kan gøres fleksibel ved
at udnytte bygning og varmtvandsbeholdere som varmelager.
Elektrificering inden for industri og
landbrug kan ligeledes tilbyde fleksibilitet til elsystemet ved at udskyde
elforbrug eller skifte mellem forskellige opvarmningskilder afhængigt af
elsystemets behov.
Desuden forventes boligejerne i stigende
grad at blive såkaldte ”prosumers”, der
både producerer og forbruger el – og ved
at kombinere solceller med batterier vil
de have mulighed for at levere yderligere
fleksibilitet til elsystemet.
Transportsektoren bliver en væsentlig
aftager af el, og batterierne i elbilerne
kan bidrage til at balancere elsystemet. Elbilernes ladeeffekt er imidlertid
kraftfuld, og hvis elbilsejerne ikke får
incitament til at lade (og aflade) efter elsystemets behov, kan elbilerne udgøre
en udfordring for distributionsnettet.
Grøn gas udgør en vigtig forsyningskilde
inden for de segmenter, hvor el ikke
er praktisk anvendeligt, eller hvor der

er brug for at kunne lagre energi over
længere perioder. Det gælder visse industrier, dele af den tunge transport og
de kraftværker, der skal levere backup
for vind og sol.
Den grønne gas produceres fra Sønderborgs biogasanlæg eller ved forgasning
af biomasse. Det kan suppleres med
syntetisk grøn gas baseret på brint fra
elektrolyseanlæg. Elektrolyseanlæg
kan samtidig spille en vigtig rolle som
aftager af billig overskudsel fra sol
og vindmøller.

Udfordringer og muligheder
for Sønderborg
Planerne for elektrificering af varmeforsyningen og målene for anvendelse af
el i transportsektoren i Sønderborg, vil i
høj grad understøtte et mere dynamisk
energisystem og bidrage til indpasningen af sol og vind.
Det er imidlertid afgørende, at disse
nye elforbrug indgår i elsystemet på
en fleksibel måde. Det kræver, at boligejere, fjernvarmeselskaber og virksomheder spiller med i elmarkederne,
der via elpriserne sender signal til forbrugeren om knaphed på eller overskud
af el i systemet.
Sønderborg skal spille en vigtig rolle
som ’demonstratorium’ for nye teknologier og forretningskoncepter, som
er nødvendige i fremtidens dynamiske
energisystem.
Demonstrationsprojekter bør bygge
på særlige kompetencer eller forudsætninger i Sønderborg området. Det
kan være eksisterende samarbejder
og partnerskaber, virksomheder med
særlige kompetencer og produkter
eller særlige infrastrukturelle forudsætninger.

Roadmap2025
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Sønderborg way – ProjectZero

ProjectZero – Sønderborg way

Sønderborg way
Handling, samarbejde og
nysgerrighed driver processen

Et bedre sted at leve
og arbejde
Byrådet besluttede allerede i 2007 at
gøre ProjectZero - Sønderborgs omstilling til et CO2-neutralt samfund i
2029 - til et af Sønderborgs tre fyrtårne.
De øvrige fyrtårne er Byens Havn med
Gehry-havneprojektet og Nordals Ferieresort. Fyrtårnsprojekter er udtryk for,
at byrådet tør satse, prioritere, handle
og gennemføre.
Fyrtårnene afspejler Sønderborgs DNA,
nemlig hvordan man på en og samme
tid forener konkrete udfordringer, men
også sikrer, at de løses i et forpligtende
offentligt privat samarbejde med sigte
på at styrke kompetencer, vækst og
jobskabelsen.
Læring og kompetencer er grundlaget
for udvikling og vækst. Sønderborgs
deltagelse i UNESCO Learning City sikrer sammenhængende læringsforløb –
ikke kun fra ABC til PhD, men i en livslang
læring med fokus på bæredygtighed og
FN´s Verdensmål.
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SmartEnCity udvikler
fremtidens smarte by
i Sønderborg

Det handler om at gøre Sønderborgområdet til et mere attraktivt sted at
leve og arbejde, og det handler om at
sætte Sønderborg på verdenskortet og
bidrage til lokal stolthed og vækst.

Hermed blev grundlaget skabt for den
mangfoldighed af lokale virksomheder,
som i dag leverer rådgivning og energieffektiviseringsløsninger til hele verden.
Og i morgen måske leverer smarte energiløsninger til fremtidens SmartCities.

Nysgerrighed og
teknisk snilde

I områdets folkeskoler understøttes
science, teknik og matematik af House
of Science samarbejdet, som samtidig
sikrer, at klima, innovation og bæredygtighed fortsat pløjes dybt som læringsspor fra ABC til PhD.

I Sønderborg-området har nysgerrighed og teknisk snilde skabt rigdom i
landbrug og industri og er fortsat et
vigtigt grundlag for egnens mangfoldige udvikling.
Mads Clausen, som grundlagde Danfoss,
var søn af en landmandsfamilie, og Bent
Jensen etablerede LINAK på fundamentet af familiens maskinfabrik, som havde
leveret til landbruget siden 1907. Først
Håndværkerskolen (nu EUC Syd) og senere Sønderborg Teknikum (nu Syddansk
Universitet, campus Alsion) har tiltrukket
unge talenter, som efterfølgende etablerede egne virksomheder inden for radio-,
kommunikation og IT, maskinteknik samt
styring og automation.

På Gehry-havnen bygges det nye Alsik-
hotel som demonstratorium for områdets energieffektive løsninger og med
grøn fjernvarme.
På Syddansk Universitet, campus Alsion, etables i offentligt privat partnerskab et nyt Center for Industriel
Elektronik (CIE), som skal tiltrække nye
talenter udefra og skabe nye grønne
spydspids-kompetencer for områdets
virksomheder.

Sønderborg er et EU SmartCity fyrtårn.
Sammen med fyrtårnsbyerne Tartu
(Estland), Vitoria-Gasteiz og følgebyerne Lecce (Italien) og Asenovgrad
(Bulgarien) demonstrerer Sønderborg,
hvordan man elektrificerer, digitaliserer
og omstiller en hel by.
EU Horizon2020-projektet hedder
SmartEnCity og har fokus på både
energieffektive bygninger, omstilling
til vedvarende energiproduktion, grøn
transport og IT.
Men det handler ikke kun om de 5 byers
omstilling, for projektet skal som demonstrationsprojekt vise alle mindre og
mellemstore europæiske byer, hvordan
de griber omstillingen an baseret på
bl.a. erfaringerne fra Sønderborg.
Den smarte by bygger på ZERO-målsætninger, har fokus på et smart og
integreret samspil mellem bygninger,
energiproduktion og transport, bygger
på læring og kompetencer, inddrager
borgere og lokale interessenter i både
planlægning og efterfølgende handlinger
– og samarbejder med andre byer.
I SmartEnCity Network inspireres byerne af de bedste erfaringer fra netværkets snart 40 by-medlemmer, som også
mødes i nationale netværk.

Forpligtende samarbejde
som en del af dna’et
ProjectZero blev tænkt af en lokal tænketank i 2007 og kort tid efter etableret
som et offentligt-privat partnerskab
med opbakning fra både byrådet og områdets virksomheder. For tænkningen
er, at kun gennem en samarbejdskultur,
hvor virksomheder, borgere og organisationer byder ind, kan en hel egn løfte
sig ud af provinsiel tænkning. Til gavn
for fællesskabet og for aktørerne selv.
I helt samme ånd er også Alsion, Kultur
i Syd, Gehry-havneprojektet, House
of Science, UNESCO Learning City,
Nordals Ferieresort og Center for Industriel Elektronik etableret som offentlig-private partnerskaber.
Sønderborgs deltagelse i det nationale
DK2050-projekt under Dansk Arkitektur Center bekræftede en særlig Sønderborg vilje til at gå hele vejen. Ikke
kun valgte Sønderborg at forlænge
projektet med et særligt toårigt-forløb,
men Sønderborg valgte også at udvikle
”Green Guerilla” scenariet i tæt samarbejde med områdets virksomhedsledere, politikere og de unge.
En stærkere engagering af de unge er
ligeledes temaet for Sønderborgs deltagelse i Nordisk Ministerråds Attractive
Nordic Towns projektet. Hvor Sønderborg i samarbejde med norske Narvik
fokuserer på, hvordan de unge inddrages stærkere i grøn byplanlægning/
byudvikling og grønt entrepreneurship.

Roadmap2025
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Cases – ProjectZero – Sønderborg way

Energipatruljen får børn til at slukke lyset
Hej Michelle. Har du set, vi har fået en
grøn smiley igen?
Sådan lød det tit, når Michelle Yde Junker fra 8. klasse på Sønderskovskolen
mødte nogle af de mindste elever på
gangen. Hun var sidste år med i skolens særlige energipatrulje, og hun
var rundt for at undervise de mindste
klasser i at spare på energien. Der var
en lille konkurrence, hvor klasserne fik
en smiley, og eleverne gik vildt op i at
få den bedste.

–	Der er meget stor bevidsthed om at
spare på energien. Jeg tror i hvert fald,
skolen er CO2-neutral i frikvartererne,
siger han.
Mathilde Kobberø var også med i patruljen sidste år, og det har været meget
lærerigt.
–	Jeg er blevet meget mere bevidst om
energi. Vi har også snakket om det der-

hjemme, og jeg kan godt fange mine
forældre i at glemme at slukke strygejernet, griner Mathilde Kobberø.
Energipatruljen deltager gerne i ProjectZeros skolekonkurrence og hiver en
af præmierne hjem. Sønderskovskolen er også den eneste i Sønderborg
Kommune, som har fået Friluftsrådets
grønne flag.

Energipatruljen har eksisteret i fem år
på Sønderskovskolen. Lærer Henrik
Fenneberg står for den, og han lægger
vægt på, at alle idéer til aktiviteter kommer fra patruljens medlemmer. Men
det er et fast element, at patruljen underviser de mindste klasser, og Henrik
Fenneberg kan se et tydeligt resultat
af indsatsen.

Når man nu alligevel…

Det er mottoet for det meste energi
renovering, og det var det også for
HKS Invest, der i 2017 overtog en 900
kvadratmeter stor villa på Kongevej 73
i Sønderborg. Der skulle lige ordnes noget med taget, og det endte med en
kæmpe renovering.
Undervejs blev selskabets direktør
Carsten Piepgras og arkitekt Jørn Kjeld
Andersen enige om at efterisolere hele
lofts- og tagkonstruktionen i den gamle
del af ejendommen.

Roadmap2025

En lille plastikdims på størrelse med
en computermus kan spare landets
skraldemænd for tusindvis af kilometers kørsel og nedbringe CO2-forbruget
markant.

Dimsen kommer fra Sønderborg-firmaet
Maack IT, som på kort tid er gået fra 7
til 14 ansatte på grund af den teknologi,
indehaver Esben Maack og hans folk
har udviklet.
Idéen er meget enkel. Den lille mus sættes fast i en affaldscontainer, og så kan
den fortælle en central computer, hvor
meget affald, der er i beholderen. På
den måde slipper skraldemændene for
at køre ud på de små veje og tømme
halvtomme beholdere.

Kvalitet kan altid betale sig
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It-firma sparer
skraldemændene for kørsel

–	Systemet kører i 7000 beholdere på
miljøstationer i Kolding Kommune, og

det har sparet 3 ud af 4 tømninger. Det
er både mandetimer og CO2. Og så kan
Kolding Kommune klare sig med færre
lastbiler, fortæller Esben Maack.
Sensorer i skraldespande er ikke nye,
men de kan snyde. En beholder kan godt
se fuld ud, hvis der ligger en stor papkasse fyldt med luft i den.
Sønderborg-firmaets sensor sender
lydbølger ud i beholderen og måler, hvor
lang tid, de er om at vende tilbage. Jo
hurtigere – jo mere fyldt er containeren.
Esben Maack startede sit it-firma som
et fritidsprojekt i 2007. I 2012 ansatte
han den første medarbejder og begyndte at udvikle egne løsninger.

og sparring. Der er ingen tvivl om, at
det har været med til at udvikle virksomheden til det, den er i dag. Det er
virkelig spændende at arbejde med at
reducere CO2-udledningen i Danmark.
Maack IT sælger sine løsninger til kommuner, affaldsselskaber og vognmænd
overalt i landet, og Esben Maack er også
begyndt at skele til andre lande.
Der er et stort potentiale for den
grønne løsning fra Sønderborg. Men
en plastikdims fyldt med elektronik – er
det nu også særlig miljøvenligt?
– Ja. Vi har bevidst udviklet den, så den
er let at skille ad. Så står du tilbage med
plast, metal og elektronik, som kan afleveres til genbrug, forklarer Esben Maack.

–	Jeg har været med i ProjectZero siden
starten og har løbende fået inspiration

Villaen er fra 1980 med en stor tilbygning fra 2005. Da HKS Invest overtog
ejendommen, sagde en tidligere lejer
op, og der er nu bygget om, så en ny
lejer, Guide2know, har fået det præcis,
som firmaet ønsker.
–	V i har valgt kvalitet hele vejen igennem. Vores firmas grundlægger gik
ind for at gøre tingene ordentligt,
og jeg tror, det kan betale sig. Vi har
skiftet alt lys ud med LED og valgt
nogle lamper af god kvalitet, som vi
ikke skal gå at skifte på hele tiden,
forklarer Carsten Piepgas.

Roadmap2025
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ProjectZero – Overblik

Samlet årlig
CO2-reduktion på de
8 områder år 2025
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ProjectZero – Ejerboliger

Ejerboliger

CO2-reduktionen
Ejerboliger
• ProjectZero vil udvikle badges/klistermærker målrettet boligejere, som har
gjort en særlig indsats. Anerkendelse
og synliggørelse er vigtige elementer.

Boligernes kunderejse skal sammen med
fjernvarme, varmepumper og grøn strøm
sikre omstillingen

ZERObolig-kunderejsen
ZERObolig-kunderejsen skal hjælpe boligejerne med at gennemføre rentable
energirenoveringer. Kunderejsen har
11 steps, som
•	understøtter beslutningsproces og
implementering.
•	hjælper boligejerne med at synliggøre
deres indsatser.
•	hjælper dem med at igangsætte nye
renoveringsprojekter.
Kunderejsen er udviklet i Holland,
hvor den har hjulpet en række byer til
at styrke deres renoveringsindsats i
tæt samarbejde mellem kommunen,
pengeinstitutter og håndværkere.

ZERObolig-kunderejsen implementeres i Sønderborg-området og lokale
aktører har i forbindelse med Roadmap2025-processen udviklet idéer til
at styrke processen:
• Kommunens BYG & BOLIG afdeling
vil styrke kommunikationen om behovet for at tænke energi og klima ind
i påtænkte om-, til- og nybyggerier.
Kommunikationen styrkes bl.a. med
målrettede inspirationsfoldere.

Erfaringerne viser, at både Holland og
Sønderborgs økonomiske tryghed og
vejledning motiverer boligejerne til deres
første kunderejse, men også, at boligejerne efterfølgende fortsætter deres
rejse med nye renoveringstiltag, så boligen opnår et endnu bedre energimærke.

• EUC Syd vil målrette nye uddannelser
til områdets bygge- og installationsvirksomheder. De knap 80 virksomheder, som tidligere har uddannet
sig til energivejledere, udgør basen
for træning i fælles billeddannelse på
både kunderejse-processen, styrket
effektivitet og forretningspotentialer
gennem alle kunderejsens step.

• Folkeskolernes grønne læseplan vil
udvikle et praksis-spor, som giver
mulighed for, at eleverne kan anvende deres energi- og klimaviden
hjemme og i lokalsamfundet og dermed hjælpe med at omsætte familiernes energiambitioner til handling
og ændret adfærd.
• Alle Sønderborg-områdets penge
institutter og ejendomsmæglere tænker energi & klima ind i deres rådgivning
og er særligt opmærksomme på den
rette timing, når deres kunder handler
bolig, skifter tag eller varmekilde.

Der forventes i de kommende år et øget
pres på boligejerne for at energirenovere deres boliger, således at ejerboligernes energiforbrug reduceres med
50-60 %.
Fra EU forventes ambitionen om nZEB
Nearly ZERO Energy Buildings også at
præge den danske rammesætning og
fremme den resulterende energirenoveringsindsats. CO2-reduktionsforventningerne er fastlagt på grundlag
af specifikke BBR-baserede potentiale
beregninger af rentable energirenoveringer.

konverteres gas til biomasse og overskudsvarme til boliger i både Nordborg
og Guderup.
Sønderborg-områdets fjernvarme
udgør derfor en CO2-neutral, billig og
fremtidssikker varmekilde for boligejere
i byområder og dermed også fundamentet for en udfasning af de ca. 400
oliefyr og 3.700 gasfyr i nuværende eller
kommende fjernvarme-områder.

15.000
tons

KUNDEREJSEN

12.000
tons

VARMEPUMPER
SKAL UDFASE OLIE
OG GASFYR

4.500
tons

FJERNVARME UDFASNING AF
OLIE OG GASFYR

0
tons

REDUCERET
STRØMFORBRUG

3.500
tons

TAG-INTEGRERET
SOLCELLELØSNINGER
TIL PARCELHUSE

Grøn fjernvarme skal udfase
4.100 olie- og gasfyr i byerne

”

Alle pengeinstitutter i
området skal gå offensivt
ind for at få flere til at
energirenovere.

”

Morten Vestergaard, vicedirektør,
Broager Sparekasse.

Sønderborg-områdets fjernvarmeanlæg har igennem de seneste år udfaset
fossile brændsler, og varmeforsyningen
bygger nu på sorteret affald, biomasse,
store varmepumper, solvarme og geotermi mv.
Den kommunale varmeplan (2015)
udgør fundamentet for fjernvarmens
udbygning og brændsler. I Nordborg

35.000
tons
I alt
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Ejerboliger – ProjectZero

Tag-integrerede solcelle
løsninger til parcelhuse
Knap 1.700 boligejere i Sønderborgområdet høster allerede energi fra solen
med egne solcelleanlæg.
De fleste anlæg blev anskaffet med
tilskud i 2009-2013 og antallet af nye
anlæg er siden reduceret kraftigt. Imidlertid er prisen siden 2008 faldet med
75 % og der forventes fortsat prisfald,
så det er rentabelt at etablere nye anlæg
uden tilskud.
Erfaringerne viser, at ikke alle hustyper
er lige velegnede til solceller, men at
integrerede solcelleløsninger i parcelhus-tage skaber et visuelt flot og
energimæssigt funktionelt resultat.
Løsningen bør implementeres samtidig med at husets tag alligevel skal
skiftes og dermed reducere de samlede
omkostninger med op til 40 %.
Produktion af egen grøn strøm fremmer
erfaringsmæssigt samtidig energibesparelser (adfærd) samt efterfølgende
anskaffelser af egen batteriløsning,
elbil og varmepumpe-løsning (på landet). Der er ikke pt. lovgivningsmæssige begrænsninger i den solcellekapacitet som boligejeren kan etablere på eget tag.
I takt med fortsat faldende priser på
solcelleanlæg samt stigende renovering
af ca. 10.000 parcelhuse opført efter
1962, forventer vi, at ca. 20 % af boligejerne inden 2029 at have etableret
egen tag-integreret solcelleløsning.

ProjectZero – Ejerboliger

Varmepumper skal udfase
5.100 olie- og gasfyr uden for
fjernvarme-områderne
Sønderborg-området har ca. 5.200
ejerboliger uden for fjernvarme-områderne i Gråsten, Broager, Sønderborg,
Augustenborg, Høruphav og Nordborg/
Guderup.
Hertil kommer ca. 2.500 sommer- og
fritidsboliger, primært på Sydals, på
østkysten af Als og i Rendbjerg.
1.850 har oliefyr, 3.300 naturgas og et
ukendt antal fyrer med biomasse eller
har elvarme.
Flere boligejere på landet har skiftet
til varmepumper og glæder sig dagligt
over øget komfort og mindre varmeregning. Det er især luft/vand og jordvarme-løsningerne, som skal op i gear
i helårsboliger.

Reduceret strømforbrug
Sønderborg-områdets strømforbrug
har igennem en årrække været faldende
som følge af øget opmærksomhed, ændret adfærd, skifte til LED-belysning
samt mere energieffektive apparater.
Boligejernes traditionelle strømforbrug
(excl. strøm til varmepumper, elbiler)
skal reduceres med yderligere 10%
frem mod 2029. Indsatserne omfatter
kampagner, ændret adfærd samt mere
energieffektiv belysning og apparatkøb.
Indsatsen støttes af ZEROkørekortlæring i områdets folkeskoler, hvor
børn og unge lærer om elproduktion og
-forbrug, bl.a. gennem test af hjemmets
apparater. Den teknologiske udvikling
samt fortsat styrket EU-lovgivning for
apparaters energiforbrug mv. bidrager
til at nå målet.

Luft-luft varmepumpe-løsningen har et
godt og prismæssigt attraktivt match
med sommer- og fritidsboligerne.
I takt med, at strømmen bliver 100%
CO2-neutral, udgør varmepumperne
således den CO2-neutrale, prisbillige
og langsigtede trygge varmeløsning
for boligejere uden for fjernvarmeområderne.
Målet er, at alle oliefyr og 50% af områdets eksisterende gasfyr konverteres
til varmepumper samt, at de resterende gasfyr i 2029 bruger lokal biogas.

”

I praksis er Sønderborg
Fjernvarme CO2-neutral.
Nu skal vi bare have
flere forbrugere på.

”

Jan Due Kristensen, afdelingsleder,
Sønderborg Fjernvarme.
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Cases – ProjectZero – Ejerboliger

Bæredygtighed i værktøjskassen

Halv pris for varmen

En olieregning på 22-23.000 kr. om
året er skiftet ud med en elregning
på det halve.

Fremtidens håndværkere, som er uddannet hos EUC Syd, har bæredygtighed med i værktøjskassen. Energi- og
klimavenlige løsninger indgår i undervisningen, og til svendeprøven skal eleven altid redegøre for bæredygtigheden
i sit projekt.

Så enkelt ser regnestykket ud for Anders Wollsen, der har fået en ny varmepumpe i 50er boligen et par kilometer
fra Gråsten.
–	Den tjener sig selv hjem på 10 år, og
så er jeg sikker på, at det er nemmere at sælge huset med en varmepumpe end med et oliefyr, fortæller
Anders Wollsen.

–	Den måde at tænke på er en direkte
følge af vores mangeårige samarbejde
med ProjectZero, som EUC Syd er en
meget aktiv del af. Kompetencer er
nøgleordet for at få den grønne omstilling til at lykkes i praksis, forklarer
vicedirektør Hans Lehmann fra EUC Syd.

Sammen med sin kone har han boet i huset siden 1982. Der er kommet en tilbygning og adskillige små renoveringspro-

I øjeblikket er EUC Syd i gang med at
tilrettelægge en målrettet efteruddannelse, som skal gøre erfarne håndværkere dygtigere til at vælge bæredygtige
løsninger i fremtiden.

En gammel rønne i Tovrup uden for
Augustenborg er med halvandet års
hårdt arbejde af ejer og VVS-mand
Thomas Leimand blevet til et foregangshus for energieffektivitet.
Boligen på 122 kvadratmeter er lun og
hyggelig året rundt, og varmeregningen lyder på sølle 200 kr. om måneden.

EUC Syd er selv en stor virksomhed, og
lige som ProjectZero har bestyrelsen
sat som mål, at uddannelsesinstitutionen skal være CO2-neutral i 2029.

18

Roadmap2025

For et tre år siden blev huset hulmurs‑
isoleret, og der er kommet forsatsvægge på alle ydermure.
Den nye varmepumpe er leveret af en
lokal installatør, og Anders Wollsen er
fint tilfreds med løsningen. Det tog et
par dage at regulere gulvvarmen, og
siden har alt bare fungeret.
Pumpen står ude bag huset i en lydtæt
kasse og generer ingen. Vandbeholderen har overtaget oliefyrets plads, og
så er der varmt vand i hanerne, radiatorerne og gulvene.

Energinørden varmer sit hus op for 200 kr.

Der er to ben: Materialelære og forretningsforståelse. Det første handler om
at vælge materialer, som er produceret
miljørigtigt. Det andet handler om at
se mulighederne ude hos kunden, når
man som håndværker alligevel er ude
at løse en opgave.

Det er en stor opgave, som ledelsen på
systematisk vis har brækket ned i talrige
små elementer, der i de kommende år
kommer på plads.

jekter til på de 37 år. Energibesparelser
har også været med i overvejelserne.

–	Det er også en stor organisatorisk udfordring, for vi kommer til at gøre næsten alting på en ny måde. Men det giver
også god energi at have et fællesskab
om en sag, konstaterer vicedirektøren.

Et konkret eksempel er EUC Syds internationale arbejde. Det er nu sadlet om,
så EUC Syd kun deltager i projekter, der
har med klima, energi og bæredygtighed at gøre.

Hjertet er et kombineret anlæg med
jordvarme, ventilation og intelligent
styring. Der er gulvvarme overalt i
huset, og Thomas Leimand har lagt
tre gange så mange slanger ned, som
man normalt gør. Det betyder, at det
varme vand dækker en meget stor
overflade og på den måde udnytter
han varmen bedre.

–	Jeg har lavet alt arbejdet selv, så det har
ikke været så dyrt. For en ikke-håndværker vil sådan et anlæg koste omkring 200.000 kr., og jeg tror godt,
det kan betale sig som alternativ til et
oliefyr, vurderer Thomas Leimand.
Hver eneste kvadratcentimeter i huset
har han taget stilling til rent energimæssigt. Der er naturligvis LED-lys overalt
– også i de hvidevarer Thomas Leimand
har købt til køkkenet.
Og så har han haft en særlig mani med
kuldebroer. Han har fundet hver og en
ved hjælp af et termisk kamera, og siden
lukket dem ned, så der ikke siver kulde
ind nogen steder.

Roadmap2025
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Boligforeninger
Fortsat energieffektivisering og grøn energiforsyning baseret på aktiv beboerdeltagelse

Erfaringerne herfra skal bruges til at
udrulle digital varmestyring til endnu
flere afdelinger for at sikre beboerne det
bedste indeklima og styring af varmen.
Den digitale varmestyring vil indgå i
renoveringsprojekter, men gennem
føres også i afdelinger som selvstændige projekter.

Grøn energi i
boligforeningerne
Boligforeningerne har gennem flere
EU-projekter opbygget erfaring og
kompetencer, som vi bygger videre på
og involverer flere i. Boligforeningernes
indsats bliver fremover mere datadreven med fokus på energieffektivisering
og konvertering til fjernvarme og anvendelse af vedvarende energi.
Beboerne præsenteres for de mest effektive tiltag, samtidig med at der arbejdes med fortsat oplysning og styrkelse
af beboerinddragelsen for at skabe
endnu større tilslutning til initiativerne.
Samlet set betyder indsatserne mindre energiforbrug og grønnere energi i
boligforeningerne.

Gode data er grundlaget for
energieffektivisering
På baggrund af igangværende projekter med opsamling af energidata fra
boligforeningernes bygninger skal der
udrulles dataopsamling i alle afdelinger
for at kunne benchmarke på tværs af
bygningerne. Igangværende projekter
viser positive resultater, og boligforeningerne er interesserede i at skalere

erfaringerne for at kunne tilbyde beboerne den bedst mulige boligkomfort i
fremtiden.
Benchmarking skal bruges til at effektivisere driften af afdelingerne. Gårdmænd og administration skal inddrages
i projekterne for at sikre effekten.
Dataopsamling af energiforbrug sætter
boligforeningerne i stand til at reagere
på energispild som følge af skader eller
forkert brug af installationer.
En væsentlig fordel med dataopsamling
er ligeledes, at data kan dokumentere
effekten af gennemførte energirenoveringer. På den måde bliver det mere
synligt for beboerne, hvad de får ud
af en energirenovering. Det skal også
være med til at skabe større bevidsthed
om energiforbruget hos den enkelte.
Beboerne skal kunne sammenligne deres energiforbrug med gennemsnittet
i afdelingen. På den måde bliver det tydeligt, hvad beboerne selv kan gøre for
at spare energi og penge.
Der gennemføres allerede forsøg med
digital varmestyring i udvalgte afdelinger.

CO2-reduktionen
Boligforeninger

Boligforeningerne i Sønderborg-området har gennem mange år arbejdet med
at energioptimere og vedligeholde boligmassen. Indsatserne fortsætter med
forøget styrke frem mod 2029 med henblik på at spare op til 30% af det nuværende energiforbrug. Der er stor forskel
på potentialet i de enkelte afdelinger,
men i samarbejde med beboerne vil boligforeningerne igangsætte de projekter,
der er rentable.
Boligforeningerne i Sønderborg-området bakker op om udrulningen af fjernvarme og har historisk altid konverteret
til fjernvarme, når det har været muligt.
Den planlagte etablering af fjernvarme på
Nordals forventes derfor at medføre, at
flere afdelinger konverterer deres gasfyr
til fjernvarme, så snart det er muligt.
Der er stor forskel på, om afdelingerne
er opvarmet via central eller individuelle
gasfyr og dermed også, i hvor stor grad
beboerne vil mærke konverteringen.
I de afdelinger, der ligger uden for fjernvarmeområder, arbejdes der allerede i
dag på at udskifte gasfyr med varmepumper. Dette arbejde vil fortsætte
som en del af Roadmap2025, således
at fossile brændsler på sigt udfases i
opvarmningen.

”

Vores energiklynge
på mere end 250
virksomheder udvikler
energirigtige produkter
og rådgiver om energieffektivitet i hele verden.

Pernille Refshauge, erhvervschef,
Sønderborg Komune.

”

Der vil også blive undersøgt, om det er
muligt at opsætte solceller til at drive
varmepumperne for at kunne producere energien lokalt.
Boligforeningerne er i dag langt fremme
med at etablere solceller med henblik
på i fremtiden selv at producere en stigende andel af deres eget energiforbrug. Ofte bliver der i forbindelse med
tagrenoveringer installeret solceller,
som kan bidrage til dækning af afdelingens eget forbrug.
Produktionen af grøn energi i afdelingerne vil blive gennemført på baggrund af igangværende projekter, der
fokuserer på finansieringsløsninger
for boligforeningerne for at kunne
sikre beboerne i boligforeningerne en
kosteffektiv omstilling.

2.000
tons

BEBOERINDDRAGELSE

2.500
tons

BENCHMARK

3.500
tons

1.000
tons

ENERGIEFFEKTIVISERING
DIGITAL VARMESTYRING
SOLCELLER TIL
AFDELINGSFORBRUG

GRØN VARME
I BOLIGFORENINGERNE

9.000
tons
I alt
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Dobbelt op – samme energiforbrug
Når man selv er tømrer, er en udestue
og indretning af et par loftsrum intet
problem. Så Henning Bonde har næsten fordoblet arealet i rækkehuset på
Lupinvej 7. Uden at betale mere i varme.

blev isoleret og med små energiforbedringer, som Henning Bonde selv har
foretaget, er varmeregningen i rækkehuset ikke højere end hos naboerne
– knap 7000 kr. om året.

B42 opførte rækkehusene i 1950erne,
hvor isolering ikke var det store tema.
Henning Bonde overtog lejemålet fra
sine svigerforældre, og da der kom børn
til, gik den kreative håndværker i gang.

Huslejen er også lav, og økonomien i afdelingen er god, så Henning Bonde foreslår nu, at afdelingen tænker energi
renovering ind, når en lejer flytter ud.

På loftet var der et stort tørrerum, og
der skulle såmænd bare sættes et par
vægge op og isoleres – så var der to
hyggelige børneværelser.
Næste idé fra den tilfredse lejer på Lupinvej: En forsænket udestue. Også den

Boligforening leder efter fakta
Et nyt ventilationssystem kan gøre varmeregningen billigere. Det samme kan
energivinduer og isolering af mur og tag.
Men hvor meget? Det spørgsmål søger
direktør Mikael Jensen fra B42 svar på.
Og han har ikke fundet det endnu.
–	Vi får nogle beregninger fra konsulenter og leverandører, men det er jo ikke
fakta. Det er i bedste fald gennemsnitsbetragtninger. Vi har brug for at vide
helt præcist: Hvad var el- og varmeforbruget inden en renovering, og hvad
er det bagefter? Der har vi den reelle
effekt, og de tal har vi ikke adgang til i
dag, konstaterer Mikael Jensen.

–S
 å skal de gamle gulve brækkes op, og
der skal isoleres i gulve og vægge. Det
vil give en rigtig god energibesparelse,
som hurtigt tjener sig selv hjem igen. Og
der er jo ingen, der skal genhuses. På den
måde kan vi løbende få alle rækkehusene
energirenoveret, siger Henning Bonde.

Han har derfor sat sig i spidsen for et
arbejde med at få data fra beboerne i
hver enkelt bebyggelse i almennyttige
boliger i hele Sønderborg Kommune.
Naturligvis i anonym form, for målet er
ikke at snage i familien Nielsens vaner.
Det er at foretage de investeringer, der
har størst effekt.
B42 er godt i gang med at nedbringe
sit energiforbrug. Boligforeningen udarbejdede i 2015 en klima- og energistrategi, hvor et af målene er at bruge
35 pct. mindre energi i 2022.
–	Den følger vi, og vi har sat en lang række
initiativer i gang. Vi har købt elbiler, vi

har efteruddannet personalet i at vælge
energirigtige løsninger, og vi har en fond,
der hvert år giver 1,5 mio. kr. i tilskud til
energibespare-projekter, som ikke kan
løbe rundt i sig selv, fortæller direktøren.

Et nøglepunkt er beboernes daglige adfærd. B42 vil meget gerne hjælpe lejerne
til at få en billigere el- og varmeregning
uden at fryse. Det kan ske gennem teknologi, der på en enkel måde viser det
aktuelle energiforbrug. Men B42 har
planer om at uddanne interesserede
beboere og bestyrelsesmedlemmer
som energiambassadører. De kan så
hjælpe naboerne med tips til at spare
på energien.

Grønt overskud på borgmestervejen
Grønne investeringer er blevet et hit i
Boligforeningen Søbos afdeling 11 på
Borgmester Andersens Vej i Sønderborg. Det startede for nogle år siden
med solceller på taget på en af de lange
bygninger.
– Det var en rigtig god forretning. De
giver mere end beregnet, så vi sparer
hver måned på elregningen, forklarer
afdelingens formand Jørgen Brodersen.
Næste step var LED-lys på hele udendørs-arealet og i kældre og carporte.
De trækker strøm fra solcellerne, og det
har også vist sig at være en rigtig god
forretning. Det har også haft en behagelig sideeffekt. Tidligere var der nogle
gange om året hærværk i carportene,
men nu tænder en sensor lyset i carpor-
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ten, og så er det slut med mørkets gerninger på Borgmester Andersens Vej.

Den tredje investering gjaldt hoved
dørene ind til de 88 lejligheder. Nye
modeller sikrer, at varmen ikke siver
ud i opgangen. Til gengæld er der en lille
gene, som Jørgen Brodersen fortæller
om med et skævt smil.

–	D et er livsvigtigt, at vi er med til at
gøre noget for miljøet. Det har vi en
fælles forståelse for. Vi gør også meget ud af at sortere vores affald, og
hvis der er nogle beboere, som ikke
kan finde ud af det, så hjælper vi dem.
Det kommer os alle sammen til gode,
påpeger Jørgen Brodersen.

–	Nu kan vi ikke længere høre, om der
kommer nogen på opgangen. Det er
selvfølgelig ikke så godt. Så må vi følge
med på anden vis, griner han.
Alle grønne investeringer er blevet vedtaget på afdelingsmøder, og der er stor
tilfredshed blandt beboerne.

Roadmap2025
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Privat udlejning

CO2-reduktionen
Privat udlejning

Flere udlejere skal øjne den gode businesscase

acontobeløb uden mulighed for at kende
det reelle forbrug. Vi vil derfor gøre det
muligt for udlejer at få certificeret sine
lejemål ud fra et objektivt energimærke
med fokus på energi og indeklima.

”
I de seneste 4 år har ProjectZero med
midler fra Grundejernes Investeringsfond gennemført projekter med fokus
på områdets private udlejere. Erfaringerne fra projektet skal i Roadmap2025
skaleres for at intensivere energirenoveringerne i de private udlejningsboliger.

Udlejer-initiativerne i Roadmap2025
skal tackle usikkerheden og klæde udlejerne bedre på til at se businesscasen
i at energioptimere deres udlejnings
boliger. Det skaber værdi for dem selv,
for lejerne og for samfundet.

Gældende lovgivning skaber usikkerhed
om udlejers mulighed for at realisere en
positiv business-case. Barriererne behandles i det nyudviklede digitale værktøj ”udlejerenergi.dk” der i 8 steps viser
vejen til en succesfuld energirenovering.

Grøn vejledning – med den
rette timing
Projekterne for private udlejere skal ses
som en udviklingstrappe, hvor resultaterne fra det enkelte projekt danner

grundlag for det næste. Formålet er
at modne segmentet og opbygge en
kollektiv viden hos både udlejere, lejere
og rådgivere.
Erfaringer viser, at den rigtige vejledning på det rigtige tidspunkt er vigtig
for at få igangsat de rigtige energirenoveringer. Derfor skal uddannelsen
af håndværkere, byggemarkeder og finansieringspartnere styrkes med fokus
på energirenoveringer i privatudlejede
ejendomme, med henblik på et styrket
kendskab til de særlige regler og barrierer, som kendetegner private udlejere.
Projektet skal bygge på erfaringerne
fra den tidligere ZERObyg-uddannelse.
En væsentlig del af projektet er at identificere, hvornår udlejer har brug for
rådgivning og mere information – med
henblik på at få uddannet de rigtige rådgivere, således at udlejer møder kompetent energirådgivning.
Både før og efter en energirenovering kan der være energibesparelser
at hente ved at fokusere på driften af
ejendommen. Ofte er varme- eller
ventilationsstyringen indstillet for-

Interessen for
energirenovering er helt
klart til stede. Men det må
ikke blive for indviklet.
Jens Munck, centerdirektør,
Nykredit

”

kert i forhold til bygningens brug. Det
kræver en stor teknisk indsigt at sikre
den mest energieffektive drift, en viden
det for udlejer kan være svært at være
opdateret på.
Der skal derfor etableres en uddannelse med fokus på drift og vedligehold
for private udlejere, der kan klæde de
semi-professionelle udlejere på til at
sætte driften og vedligehold i system
og dermed opnå energibesparelser til
fordel for både udlejer og lejer.

Certificerede lejemål skal
motivere udlejere og lejere
En væsentlig motivation for udlejere
til at energirenovere er den stigende
efterspørgsel efter energirigtige leje
boliger. Derfor er det væsentligt, at lejerne kan navigere imellem de forskellige udlejningsboliger og vælge ud fra
energiforbrug. I dag oplyser udlejer et

1.000
tons

GRØN DRIFT
GRØN PROFIL

Certificeringen kan bruges af udlejere
til at markedsføre sine lejemål. Samtidig
giver det også lejerne et bedre grundlag for at vælge en bolig. Det skal være
med til at sætte fokus på den samlede
regning for boligen.
Muligheden for at blive certificeret forventes også at skabe et større fokus på
at energirenovere og dermed vil projekterne med rådgivning og driftoptimering
underbygge udlejernes behov for vejledning i at omsætte planer til handling.

4.000
tons

GRØN VARME

Det er i dag lovpligtigt at have et gyldigt
energimærke på alle udlejningsejendomme. Historisk har mange energimærker været præget af stor usikkerhed, men kvaliteten er blevet betydeligt
bedre de senere år.
For at speede processen op i Sønderborg-området skal der udarbejdes en
Sønderborg model af energimærket,
der er mere handlingsorienteret, og som
kan bruges af udlejer til at igangsætte
de mest rentable energirenoveringer.
Projektet skal gennemføres som et samarbejde imellem lokale energirådgivere
og Sønderborg Udlejerforening og forventes at resultere i et energimærke, der
er billigt at gennemføre, og som samtidig
kan være beslutningsgrundlag for samspillet mellem udlejer og lejere.

500
tons

GRØN VEJLEDNING
UDBREDELSE AF
ENERGIMÆRKET

5.500
tons
I alt
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Lydhøre kunder sparer på energien
Isolering og energivinduer er populært
hos private, der vil renovere bygge om
eller bygge til.
Det konstaterer Morten Rasmussen,
der er chef for Davidsens byggemarked
for private i Hørupshav.
–	Når vi taler et lille projekt igennem
med en kunde, kommer vi altid ind på
energibesparelser, og vi anbefaler den
langsigtede løsning med 400 millimeter
isolering og med 3-lags vinduer. Det er
kunderne meget lydhøre overfor. De
er vant til at lytte til os som rådgivere,
fortæller Morten Rasmussen.
Han tilføjer, at ekstraudgiften ved at
vælge den mest energirigtige løsning
ofte er beskeden. Det kan være 30 kr. pr.
kvadratmeter, så i den samlede regning
betyder det meget lidt for kunden.

Morten Rasmussen oplever kunderne
som meget energibevidste. For år tilbage var de grå skåle til at isolere synlige
rør med en af Davidsens store slagvarer.
Det er næsten slut nu, fordi alle har fået
dem. Til gengæld ryger der rigtig mange
LED-pærer og armaturer over disken.
Også uden rådgivning fra butikken.
–	V i kan mærke, at der er en høj bevidsthed om at vælge energirigtige
løsninger i stedet for kun gå efter det
billigste på kort sigt. Jeg er helt sikker
på, at ProjectZero er medvirkende
årsag til, at folk her i området har fokus på at bruge mindre energi, siger
Morten Rasmussen.

Udlejer med sans for kvalitet
Arkitekt Heinrich Naeve stod i årene
1901 – 1925 for en række flotte og gedigne byggerier i Sønderborg. Et af dem
er Jomfrusti 3 og 3A, som forblev i hans
families eje helt frem til 2003, hvor den
private udlejer Claus Østergaard købte
ejendommen og de 12 lejemål.
Han var bankmand og investerede
penge i to smukke ejendomme i det
centrale Sønderborg. I 2017 tog Claus
Østergaard springet, sagde op i banken og helligede sig arbejdet med de
to ejendomme. Siden har han arbejdet
med Jomfrusti 3 og 3A, som gennemgår
en større renovering.
Taget skal skiftes ud, og så skal loftsrummene indrettes som nye lejligheder
på henholdsvis 151 og 141 kvm. med en

fantastisk udsigt over by og fjord. Det
indvendige arbejde står Claus Østergaard selv for, og lige som den gamle
tyske arkitekt har han sans for kvalitet.
Han har deltaget i ZEROudlejer, der går
ud på at få private udlejere i Sønderborg
Kommune til at energirenovere deres
ejendomme.

isolere ejendommen. Det koster ca.
60.000 kr. og betyder bedre komfort
og mindre varmeregning til lejerne.

–	Energirenovering i sig selv er svær at
få til at løbe rundt. Men hvis man kombinerer det med andet, er det en rigtig
god idé, mener Claus Østergaard.

–	Jeg har renoveret ejendommen i et
år, og det har generet lejerne nok, så
jeg vil gerne kompensere dem med, at
de kan spare lidt på varmen, forklarer
Claus Østergaard.

Eksemplet fra Jomfrusti 3 og 3A er nemt
at forstå. For at lægge nyt tag skal der i
flere måneder stå et stort stillads foran
ejendommen. Det koster ca. 200.000
kr. Når stilladset alligevel er oppe, ligger
det lige for at bore huller og hulmurs

Claus Østergaard har ret til at hæve
huslejen med et beløb, der svarer til
lejernes besparelse på varmen. Det har
han ikke gjort.

De to nye lejligheder skal forrente investeringen i nyt tag, isolering og nye
fuger. Og så tror og håber Claus Østergaard på, at hans ejendom stiger i værdi.
Det er en slags pensionsordning.

–	Vi taler med kunden om den langsigtede
økonomi og om at fremtidssikre sit hus.
Renten er lav lige nu, og det er nemt at
låne penge, og så vælger næsten alle den
gode løsning, siger Morten Rasmussen.
Energivinduer kan give en fin besparelse, men der er også komfort i det:
Mindre støj og bedre indeklima.
Til gengæld kan de tætte huse med trelags glas få problemer med fugt, så en
anden del af rådgivningen er at tale om
udluftning.
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Persontransport
Elbilerne indtager Sønderborg

De sidste 10 år er antallet af biler i Sønderborg-området steget med 5.000
biler. Klimaudfordringerne sætter pres
på borgernes transportvaner og adfærd. Mange flere skal vælge cyklen
frem for bilen.
Flere skal bruge kollektiv transport, og
flere skal køre sammen til job og fritidsaktiviteter. Med Regeringens klimaplan
sendes klare signaler om elbilens rolle og
udfasningen af fossile biler er kickstartet.
Indsatserne skal bygge videre på den
Strategiske Energiplan for Grøn Transport, som Sønderborg Kommune og
ProjectZero udarbejdede i 2015.

Markant flere el- og plug-in
hybridbiler
Ultimo 2017 udgjorde elbilerne kun
0,2 % af den samlede bilpark i Sønderborg-området. Markant flere elbiler er
afgørende for at nedbringe CO2-udledningen inden for persontransporten.
I de kommende år vil elbilen blive billigere, rækkevidden vil øges og gøre
skiftet til elbilen mere attraktivt.

Plug-in hybrid-bilen er et godt alternativ til elbilen og forventes at tiltrække
borgere, som er skeptiske over for
elbilens rækkevidde eller har et stort
kørselsbehov.
Regeringens klimaplan med udfasning af fossile biler fra 2030 forventes
at lægge krydspres på bilkøberne og
styrke efterspørgslen efter elbiler. Udviklingen skal i Sønderborg-området
understøttes gennem en aktiv kommunikations- og adfærdsindsats, dialog
med borgerne og årlige bilevents.
For at synliggøre den teknologiske
udvikling og det stigende antal af elbilmodeller vil ProjectZero supportere
grønne bilevents, hvor borgerne har
mulighed for at vurdere udbuddet, en
god dialog med de lokale bilforhandlere
samt prøvekøre elbiler.
Test-En-Elbil skal være med til at ruske
op i fordomme om elbilers rækkevidde
og gøre bilister elbil-købeklare. Særlige
vilkår for parkering, gratis færgeoverfart ved Ballebro-Hardeshøj skal styrke
opmærksomheden på elbilen som det
bedste valg. Et stigende antal ladestandere i både offentlige og private rum

skal sikre, at elbilerne lades i dialog med
det dynamiske energisystem.
Der er behov for at påvirke skatte- og
afgiftstænkningen på Christiansborg
med henblik på at sikre, at afgifterne
favoriserer elbiler over en længere årrække. Således at elbilens ”Total Cost
of Ownership” er attraktiv indtil batteri
teknologien er faldet drastisk i pris.

Vi satser på elcyklerne
Roadmap2025 forudsætter, at flere borgere fravælger bilen som det foretrukne
køretøj og erstatter det med en cykel –
gerne en elcykel. Elcyklen er i de seneste år
blevet meget populær, og der er kommet
mange smarte modeller på markedet.
Elcyklen tiltrækker borgere i alle aldre,
som ønsker at få mere motion eller vil
spare penge på bilkørsel. Elcykler fås i
alle prisklasser og forventes på sigt at
udvikle en endnu bedre pris og ydeevne.
I Sønderborg-området er der et stort
potentiale for at få flere til at vælge elcyklen som et alternativ til bilen.

CO2-reduktionen
Persontransport
Vi vil fortælle de gode borgerhistorier,
som sætter fokus at elcyklen som et let
og tidsbesparende transportmiddel, som
passer fint ind i en travl hverdag. Vi vil
gennemføre kampagner med vægt på at
kommunikere elcyklens mange fordele.
Borgerne skal have mulighed for fortsat
at teste en elcykel i en længere periode.
Dette skal drives af områdets cykelhandlere og Sønderborg Kommune.
Tidligere erfaringer har vist at testpersoner, der har haft mulighed for at teste
en elcykel, ofte køber en elcykel efterfølgende. Cykelforum udgør en meget
vigtig samarbejdspartner på området.

Løbende optimering af den
kollektive transport
Flere borgere skal flyttes over på den
kollektive transport, og særligt langs
rute 223, som forbinder områdets tre
hovedbyer, Gråsten, Sønderborg og
Nordborg, er der et uudnyttet potentiale. Den kollektive transport bidrager
til at mindske trængsel på vejene, parkeringsudfordringer og partikelforurening.
Når borgerne skal vælge den kollektive
transport, er det vigtigt, at det er et
attraktivt alternativ til egen bil. Kortere
tidsinterval mellem afgangene skal gøre
buslinje 223 mere attraktiv. Det betyder
mindre ventetid og bedre mulighed for
at komme frem og tilbage.
Der skal desuden etableres hurtige ruter på samme strækning, hvor analyse
af Rejsekortet og tidligere erfaringer
skal bidrage med udvælgelse af stoppesteder, som passer til kundernes behov.
Analysen af rejsekortdataene skal kort-

lægge områdets rejsevaner og give
indikationer på andre ruter, hvor der
kan være behov for en styrkelse af den
kollektive transport.
Det er ikke nok blot at øge frekvensen
og etablere hurtige ruter, der skal også
sættes ind med en målrettet kommunikationsindsats. Vi skal særligt arbejde
med borgernes holdning til den kollektive transport og holde dem opdateret
om nye ruter og køreplaner.
I 2017 realiserede den kollektive transport en vigtig grøn milepæl. Konvertering af dieselbusser til 44 nye biobusser
betød, at hele den interne kollektive
transport i Sønderborg-området blev
CO2-neutral.
Den grønne transportplatform giver et
godt grundlag for at motivere bevidste
borgere til at skifte fra biler til busser.
Det er vigtigt at fastholde de unge i den
kollektive transport. Et nyerhvervet
kørekort, er ofte et transportmæssigt
negativt springbræt til privatbilismen.

10.500
tons

ELBILER OG
PLUG-IN-HYBRID

500
tons

SAMKØRSEL

1.500
tons

ØGET CYKLING BLANDT
BØRN OG UNGE

4.500
tons

TEST EN ELCYKEL

500
tons

SELVKØRENDE BUSSER

10.000
tons
5.000
tons

FORBEDRING AF
DEN KOLLEKTIVE
TRANSPORT

TRANSPORT
I VIRKSOMHEDERNE

-14.500
tons

FREMSKRIVNING
AF PERSONBILER

3.000
tons

OMSTILLING
TIL GASBUSSER

21.000
tons
I alt
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Benzinbilen samler støv
Elbilen blev bil nummer to for Birgit og
Andreas Aupke i Egernsund, da de købte
den for et par år siden. Nu samler benzinbilen støv og er kun blevet tanket op
én gang på et halvt år.
Andreas Aupke er stærkstrømsingeniør
hos Danfoss, og han har en svaghed for
teknik og for grønne løsninger. Men familien er bestemt ikke fanatisk med klimaet.

–	Mads købte en bil et halvt år før, vi blev
færdige. Så begyndte vi at køre sammen herud, og det har vi gjort lige siden,
fortæller Danny Lange.

Det startede med et tilbud, som var for
godt til at sige nej. En elbil med alt betalt
til 1950 kr. om måneden. Så var familien
solgt til elbiler.

Nu er det kørt ind som en fast rutine.
Mads sender en SMS ved sekstiden, når
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han går ned ad trappen derhjemme. Fire
minutter senere står Danny klar ved sin
bopæl, og så går det nordpå.
Om eftermiddagen sender en af dem
en besked på LINAKs intranet og foreslår et tidspunkt at køre hjem på. Den
anden svarer enten ja eller foreslår et
andet tidspunkt, og så er de hurtigt
enige om det.

I sjældne tilfælde skal Mads ikke til Nordborg. Så tager Danny bussen eller finder
en anden kollega at køre med. LINAK har
flere gange opfordret medarbejderne til
at køre sammen og har derfor en side på
virksomhedens intranet, hvor man kan
tilbyde eller efterlyse et lift.

Samkørslen sparer CO2 og penge. Det
sidste ordner de to venner meget praktisk. Danny betaler for at tanke bilen fuld
en gang om måneden.
–	Men det vigtigste for os er at tale sammen. Vi arbejder i hver sin afdeling, og
det er guld værd at vende nogle af vores
opgaver med hinanden, når vi kører til
eller fra arbejde, siger Mads Nielsen.

Cyklerne har fået deres egne lobbyister

Kort tid efter dukkede den brugte Nissan Zoe op til 80.000 kr. plus 790 kr. om
måneden til leje af batteriet. En tur til
sønnen i Aarhus går via Bilka i Vejle, hvor
familien handler, mens bilen lader op,
og for nylig var bagagerummet lastet
med 12 rammer sodavand til de unge
studerende.

De hører skepsis fra venner og bekendte,
og svaret er altid det samme: Prøv en tur
i vores bil. Så forsvinder modstanden.

I snart 10 år har Mads Nielsen og Danny
Lange kørt sammen fra Sønderborg
til LINAK ved Nordborg. Der er afgang
hver morgen lidt over 6 i Mads’ bil, og
den kører retur ud på eftermiddagen,
når de to ingeniører og venner synes,
de er færdige med dagens arbejde.
De gik begge på universitetet i Sønderborg og var begge i praktik på LINAK i
2009. De skrev begge afgangsprojekt
om LINAK og fik begge arbejde på virksomheden, da eksamen var i hus.

–	Vi havde nøjagtigt den samme skepsis som alle andre, da vi talte om elbil.
Har den nu rækkevidde nok? Og vi har
oplevet det samme som alle andre, der
har elbil – at det slet ikke er et problem,
siger Birgit Aupke.

–	En elbil er meget skønnere at køre i. Det
går så let, og der er ingen støj. Jeg hører
gerne klassisk musik, når jeg kører, og
lyden er perfekt, smiler Birgit Aupke.

Mads og Danny har kørt sammen i 10 år

• Flere skal cykle
• Bedre forhold for cyklisterne

Med i vognparken hører også en rød
Ellert, som Andreas Aupke købte, da
han for nogle år siden blev flyttet fra
Danfoss i Gråsten til Danfoss Drives A/S
i Tørsbøl. Den smarte lille trehjulede Ellert kørte ham sikkert til og fra arbejde.
Teknikken svigtede aldrig, men Andreas
Aupke havde to punkteringer på tre år.

Nu er han tilbage i Gråsten, og det er
hverken elbil eller Ellert, der transporterer ham til arbejde. Andreas Aupke
kører cykel. Og Birgit har fået en elcykel,
så parret kommer tit hjem fra arbejde
og ser tre parkerede biler i indkørslen.

Det er de to mål med Cykelforum Sønderborg, som blev dannet i 2017. De 17
medlemmer repræsenterer cykelhandlere, cykelklubber, (cykel)pendlerklubber, landsbylaugene, Visit Sønderborg
og Sønderborg Kommune.

med fokus på de venlige cyklister. Desuden har Cykelforum oprettet egen
hjemmeside, hvor interesserede kan
komme med idéer og kommentarer.
Sønderborg Kommune deltager aktivt i
Cykelforum og sørger også for at sende
relevante sager til høring i cykelforum,
inden byrådet tager endeligt stilling
til dem.

Cykelforum har givet input til kampagnen Giv dit barn lov til at cykle og til en
kampagne for god opførsel i trafikken
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Virksomheder

CO2-reduktionen
Virksomheder
Alle butikker skal være
ZERObutikker

Frontløber-virksomheder skal gå efter nullet

Flere virksomheder skal arbejde aktivt
mod et CO2-neutralt carbon-footprint i
2029. Vi kobler indsatserne for at få det
til at ske. De 15 største virksomheder
bliver rollemodeller, og de øvrige skal
følge trop.
ZEROcompany med 50 af områdets
førende små og mellemstore virksomheder udgør sammen med ZERObutiks
160 butikker fundamentet for styrkede
klimaindsatser i virksomhederne. Målet
er at få 90 % af alle Sønderborg-områdets virksomheder til at deltage aktivt
i et af de 3 programmer.

De 15 største virksomheder
skal række ud efter nullet
i 2029

Områdets største virksomheder skal
være områdets nye klima-drivers.
Virksomhederne skal motiveres af
global ansvarlighed, lokal deltagelse
og besparelser. Erfaringer fra Danfoss viser, at det kan betale sig for
virksomhederne at styrke indsatsen.
Konkret skal de store virksomheder
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skal frem mod 2029 motiveres til følgende tiltag:
• Fokus på de 17 verdensmål
• Klimastrategi og CO2-regnskab
• Netværksdeltagelse
• Styrket energieffektivisering
•	Omlægge forsyningen til vedvarende
energikilder bl.a. gennem opbakning
til kollektive løsninger for grøn strøm,
gas og varme
• Styrket medarbejderinddragelse
De store virksomheder skal samarbejde
om det fælles mål at blive CO2-neutrale
i 2029. Dette sker ved afholdelse af fælles netværksmøder. Virksomhederne
skal formulere klimastrategier og føre
CO2-regnskab for at kunne eksekvere
målsætningerne frem mod 2029.

Alle områdets 300 butikker skal senest
i 2029 være ZERObutik-certificeret. I
dag deltager mere end 160 butikker i
programmet, som præmierer indsatser fra 10% energibesparelser og opefter. Programmet drives i samarbejde
med områdets elektrikere og handelsstandsforeninger.

kommet til et større ryk. Virksomhederne skal motiveres til at lægge en
ambitiøs og målbar klimastrategi med
erklærede målsætninger og milestones.
Konkret skal ZEROcompany-virksomhederne frem mod 2029 motiveres til
at arbejde med:
•
•
•
•
•
•

Klimastrategi og CO2-regnskab
Deltagelse i netværksmøder
Energieffektivisering
Plug & Play pakkeløsninger
Medarbejderinddragelse
De 17 verdensmål

Klimaambitiøse ZEROcompany virksomheder
ZEROcompany skal udbygges og ambitionsniveauet skal løftes. Virksomhederne har vist viljen, og mange har
opnået flotte resultater. Nu er tiden

”

De lavthængende frugter
er høstet, men der er
skabt en bevidsthed i
Sønderborg, som gør, at
nullet er muligt.
Peter Maagøe, partner,
Viegand Maagøe

”

Indtil nu har ZERObutikkerne mest koncentreret sig om at bruge mindre strøm.
Fremadrettet udvider vi fokus til også
at omfatte varme, bedre udnyttelse
af energien samt anvendelse af ved
varende energi, hvor det er muligt.
Virksomhederne kan efter interesse udarbejde CO2-regnskaber, som styrker
medarbejderinddragelsen. Butikkernes
indsatser skal synliggøres for det stigende antal borgere/kunder, som forventes at styrke deres grønne indkøb.
Frem mod år 2029 vil vi gennemføre
fælles kampagner for ZERObutik-deltagerne med henblik på at styrke synligheden af de ambitiøse butikkers deltagelse i programmet. Kampagnerne
forventes at styrke interessen for deltagelse – også fra nye butikker.

10.000
tons

DE STORE
VIRKSOMHEDER

1.000
tons

TEGLVÆRKERNE

1.000
tons

ZEROBUTIK

2.500
tons

ZEROCOMPANY

0
tons

ENERGI PÅ TVÆRS
KOMMUNIKATION
& ADFÆRD

14.500
tons
I alt
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To Danfoss-fabrikker bliver CO2-neutrale

Sønderborgfirma vil dække Europa med solceller

Inden år 2029 er Danfoss’ fabrikker i
Nordborg og Gråsten CO2-neutrale. Det
garanterer Flemming Lynge Nielsen, der
er chef for bæredygtighed i Danfoss.

På en solrig dag, hvor der blæser en svag
brise, køber Danmark 60 pct. af sit elforbrug fra Norge, Sverige og Tyskland.
Tallene kommer online igennem hos
Sønderborg-firmaet Better Energy,
og direktør Nicolai Andreasen glæder
sig. For det viser, hvilket enormt marked, der er for de solcelleanlæg, Better
Energy installerer i Danmark, Holland,
Polen og Ukraine.

Better Energy hed tidligere ATsolar,
men da det lille Sønderborgfirma gik
fra at lave mindre anlæg til hustage til at
lave egentlige parker, fandt det sammen
med Better Energy. Folkene i Fynsgade
står for at bygge og drive solcelleanlæg
til Better Energy og til investorer.

–	I Danmark er der plads til 7 gigawatt
solenergi, hvor vi i dag er under 1. Det
kan vi dække, hvis vi får de nødvendige
tilladelser. Der er god økonomi i det, og
der er masser af investorer, som vil være

Det er et hastigt voksende marked. Så
meget, at Better Energy regner med at
fordoble sin omsætning fra 2018 – 2019.
I Sønderborg Kommune har Better
Energy netop sat 72.160 solcelle

– Vi var med til at stifte ProjectZero med
det mål at gøre Sønderborg-området
CO2-neutralt i 2029. Danfoss bruger 15
pct. af energien i Sønderborg Kommune,
så hvis vi ikke er med, lykkes ProjectZero
ikke. Det kan vi ikke holde til, konstaterer
Flemming Lynge Nielsen.
Danfoss er cirka en tredjedel af vejen,
og det sidste store stræk går gennem
vedvarende energi. Hvad det skal være,
er endnu ikke afgjort, men Flemming
Lynge Nielsen skal snart have en plan
for direktionen. Han ved også, at den
skal være økonomisk holdbar. Tilbagebetalingstiden må højst være på 3-4 år.
Og han garanterer, at det sker ved at
bygge nye anlæg – ikke ved at købe grøn
strøm eller kvoter.

Siden 2011 har Danfoss målrettet arbejdet på at udnytte energien mere effektivt. Det giver god mening, for det
er også det, Danfoss selv sælger til sine
kunder i hele verden.
Det største projekt har været at sætte
kæmpe varmevekslere på alle fabriksbygninger. De trækker varm luft ud, udnytter varmen og sender kold luft ind
igen. Det giver bedre indeklima og meget billigere ventilation. Der er også sat
varmepumper på kølevand og arbejdet
med isolering og genindvinding.
Varmeforbruget på fabrikken i Nordborg
er faldet med 70 pct. og for alle fabrikker er energiintensiteten faldet med 43
pct. Det er et nøgletal for Danfoss, som
beskriver, hvor meget energi virksomheden bruger på at producere varer for.
Et helt centralt målepunkt er kroner og
øre. Danfoss har investeret 180 mio. kr. i

Helsam er dobbelt Zero
Helsam, der sælger helseprodukter
over hele landet, er en af de aktive virksomheder i Sønderborgs omstilling.
Helsam er ZEROcompany, som arbejder med at nedbringe sit energiforbrug
og CO2-udledning. Over en femårig
periode har Helsam på sit lager og hovedkontor i Ragebøl sparet 21 pct. på
CO2-udledningen. Opskriften var at
opbygge en fælles kultur og inddrage
medarbejderne, så der var – og er fortsat – frit løb for alle gode idéer.
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Helsam har blandt andet fået LED-lys
og bevægelses-sensorer. Desuden
genbruger Helsam egne og andres
papkasser. Besparelsen på CO2 er sket
samtidig med, at Helsam har øget omsætningen og antallet af medarbejdere.
Helsam ejer 8 butikker landet over. En
af dem ligger i Sønderborg, og den er
ZERObutik med et sølvmærke på døren.
Det er det synlige bevis for, at butikken i Jernbanegade har reduceret sin
CO2-udledning med over 30 pct. Små

med. Vi skal ikke have tilskud – vi skal
have tilladelse, siger Nicolai Andresen.

moduler op i en park i Glansager, der kan
producere strøm til 5000 familier. Det
dækker 35,3 hektar, og Nicolai Andresen fortæller, at de 7 gigawatt solceller
i Danmark skal bruge arealer, der svarer
til 0,2 pct. af den danske landbrugsjord.
–	Mange andre lande har samme udfordring som Danmark – at de køber for
meget strøm i udlandet. Derfor ser vi
et kæmpe marked i hele Europa. Jeg
tror, vores største udfordring bliver at
vokse på en kontrolleret måde, siger
Nicolai Andresen.

at bruge mindre energi, og det medfører
en årlig besparelse på 65 mio. kr. Det er
44 pct. af energiregningen og tilbagebetalingstiden er på 2,8 år. Det kan både
økonomer og klimafolk lide.

plastposer er lavet af kartoffelstivelser,
og bæreposerne er af genbrugsplast.
Desuden er meget af inventaret i butikken fremstillet af bæredygtig bambus,
og der er naturligvis også LED-lys med
sensorer.
Helsamkæden udarbejder hvert år et
CO2-regnskab, som offentliggøres på
helsam.dk. I alle Helsams butikker er
der en medarbejder, som hver dag tjekker elforbruget. Det er med til at holde
fokus på at spare på energien.
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Tung transport
Virksomheder skal efterspørge
grønne transportløsninger

Aktive grønne
transportstrategier
Aktive grønne transportstrategier
i virksomhederne skal sammen med
rådgivning af interessenterne og et
lokalt krydspres drive den grønne konvertering og optimering af den tunge
transport.
God planlægning og skifte til el- eller
gasdrevne køretøjer skal effektivisere
transportarbejdet. Sønderborg-områdets tunge transport er de seneste
år blevet effektiviseret og mange last
biler er skiftet ud til modeller med bedre
EURO-normer.

Grøn virksomhedsstrategi
Mange virksomheder bruger eksterne
leverandører til deres transport. Derfor skal der udarbejdes en vejledning,
som beskriver de krav, virksomheden
kan stille til sine leverandører. Herved
bliver virksomhederne mere bevidste
om, hvordan de kan påvirke omstillingen
af den grønne transport.
Virksomhederne skal med hjælp fra
uvildige rådgivere udarbejde aktive
grønne transportstrategier, som
øger fokus på reduceret klimaaftryk
og styrker aktørernes motivation og
samarbejde. Indsatsen skal drives af
øget fokus på grønne løsninger, CSRog klimaregnskaber.
Transportstrategien skal integreres i
ZEROcompany-konceptet således, at
områdets virksomheder har mulighed for
at blive certificeret ud fra deres transportindsatser. Konceptet skal drage nytte
af eksisterende virksomhedsnetværk.
Mulighed for etablering af miljøzoner
i midtbyen skal undersøges nærmere.
Miljøzonerne skal motivere virksomhederne til at konvertere lastbilerne til
mere klima- og miljørigtige løsninger, og
samtidig reducere partikeludledningen.

Klimaværktøj til vognmænd
For at understøtte lokale vognmænd
og virksomheder skal der udarbejdes
et katalog omfattende vejledning til
at optimere transporten, total cost of
-beregninger på grønne transportløsninger og best practice cases. Total
Cost of Ownership skal danne grundlag
for udvikling af business cases.
Der er endnu ikke et stort udvalg af
grønne lastbiler i Danmark, men internationalt går udviklingen stærkt i denne
retning. For at sikre, at virksomhederne
og vognmændene er ajourført med de
teknologiske muligheder, skal branchen
opfordres til at afholde årlig temadag
med demonstration af grønne lastbiler.
Deltagerne får mulighed for at afprøve
og diskutere alternative transportmidler og kan tale med producenter og udbydere om deres egne behov.
Virksomhederne og vognmænd skal
kunne få uvildig rådgivning om deres
flåde og kørselsbehov. Rådgivere skal
hjælpe virksomhederne med at kortlægge deres kørselsbehov og ruter med
henblik på forbedret ruteplanlægning
og udnyttelse af lastbilerne.
Det er vigtigt, at virksomhederne bliver
mere bevidste om deres alternative muligheder til den konventionelle lastbil.

Elektroniske platforme skal
drive konsolidering
Mange lastbiler kører i dag halvtomme
efter hinanden på de samme ruter.
Årsagen er et stort udbud af transportvirksomheder, som tilbyder de
samme pakke- og godsleverancer.
Udbredelsen af elektroniske platforme,
hvor man kan udbyde og bestille pakkeog godstransport, kan konsolidere og
effektivisere transportarbejdet.
Sønderborg Kommune skal som virksomhed gå foran og vise det gode eksempel med konsolidering. Kommunen
skal stille krav til sin transportleverancer og udbrede konsolidering samt koordinering på tværs af forvaltningerne.
Kørslen i Sønderborg midtby skal reduceres gennem konsolidering i samarbejde med detailhandlen. Pakkerne
kan f.eks. afleveres på en mindre pakkecentral uden for byen og efterfølgende
leveres samlet inde i Sønderborg by af
eldrevne varevogne. Citylogistik konceptet kan tjene som inspiration.
Internethandlen er stigende og nye
globale aktører planlægger yderligere
boost. Sønderborg-området skal gå
forrest med at stille grønne krav, optimere og konsolidere transporten.

”

Vi ønsker at udskifte vores
nuværende lastbiler med
grønne alternativer, for
at understøtte Danfoss’
grønne profil.

”

Lasse Holm Juhler, transportleder
Danfoss A/S

CO2-reduktionen
Tung transport
1.000
tons

INFRASTRUKTUR
FOR ALTERNATIVE
DRIVMIDLER
FORSØGSORDNING FOR
NYE TEKNOLOGIER

500
tons

BEST PRACTICE

500
tons

MILJØZONER

500
tons

GRØN VIRKSOMHEDSSTRATEGI
VÆRKTØJSKATALOG
FOR VOGNMÆND

500
tons

KONSOLIDERING,
SAMKØRSEL OG ELEKTRONISK PLATFROM

1.000
tons

FREMSKRIVNING AF
TRANSPORT I LASTBILER OG VAREBILER

4.000
tons
I alt
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Vej og Park giver den gas – og el

Fuld bil og stort smil

Diesel støjer, stinker, oser og udleder
CO2. Så det vil de grønne og de grå folk
i Vej og Park i Sønderborg Kommune
gerne undgå.

Når vi undgår spildkørsel, minimerer vi
omkostningerne for os selv og vores
kunder, og så bliver vi mere konkurrencedygtige.

–	Vi er hele tiden på udkig efter biler og
materiel, der kan køre på el eller gas. Og
hvis det kan passe ind i driften, går vi over
til el eller gas, fortæller afdelingsleder
Carsten Schultz fra Vej og Park.

Den snusfornuft præger arbejdet hos
vognmand Jes Iversen og hans kone
Heidi, der driver en forretning med 8
lastbiler i Glansager. Inde på kontoret
holder Heidi Iversen styr på kunder og

biler, og hun sparer hver dag mange
kilometer ved at flytte lidt rundt med
opgaverne.
–	Alle chauffører har adgang til den fælles kalender. Når én kører ud med en
container, kan han se, om han kan tage
noget med hjem. Det lykkes næsten
altid at få fyldt bilen på tilbagevejen,
forklarer Heidi Iversen.

Den største investering til dato er to
biogasdrevne lastbiler på henholdsvis
3.500 og 6.500 kilo. Brolægger John
Møller kører den lille, og han er rigtig
godt tilfreds.

–	Det er et forsøgsprojekt med gasbilerne. Hvis det falder godt ud, vil vi
løbende skifte over til gasbiler. Men vi
skal være sikre på, at det ikke bliver for
besværligt, fastslår Carsten Schultz.
Vej og Park har 50 af de små lastbiler
og 10 af de store, så der er meget CO2
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Ægteparret koordinerer gerne med andre vognmænd. Ofte er alle biler ude at
køre, men kommer en leverandør med
varer, kan vedkommende måske tage
noget med til en af Jes Iversens kunder
på vejen. Så er der mindre spildkørsel.
Fire af firmaets lastbiler er nye, og her
er der også en CO2-besparelse: Lavere
forbrug af brændstof og AdBlue og en
funktion med autosluk, så lastbilen ikke
står og brummer i tomgang. Jes Iversen
har undersøgt markedet for gasbiler, men
det er ikke modent endnu. De har ikke
den trækkraft, vognmanden har brug for,
når vognen er fyldt med jord og beton.

–D
 et er en fin bil. Den støjer mindre end
den gamle og trækker lige så godt. Jeg
skal lige planlægge om morgenen, hvor
jeg skal hen, så jeg kan nå at tanke, hvis
det bliver nødvendigt, siger John Møller.
Der er plads til 35 kilo komprimeret gas
i tanken, og så kan bilen køre ca. 300
kilometer. Den store lastbil skal tankes
oftere, og det er lidt mere besværligt i
dagligdagen.

Ofte spørger hun en kunde, om det kan
vente et par timer med at få noget hentet eller bragt, for så passer det med, at
hun har en bil i nærheden. Det siger folk
stort set altid ja til.

at hente ved at skifte ud. Afdelingen
har også tre elbiler. Den ene er en lille
skraldebil med komprimator, der kører
inde i byen uden at støje.

Om vinteren gik den kold efter et kvarter, så her er Vej og Park gået tilbage til
diesel-modellen. For Carsten Schultz
skal økonomi og miljø gå op i en helhed.

Når det gælder buskryddere, hækkeklippere, motorsave og løvblæsere er
Vej og Park også gået over til el. De kører
på batteri, og når det løber tør, er der
et ekstra i bilen. Det fungerer upåklageligt, og igen er der både gevinst på
støj og miljø. Til gengæld er det ikke
lykkedes med en eldrevet jordstamper.

–	Elbiler og elværktøj er lidt dyrere at
købe ind. Til gengæld er det billigere i
drift, så det går nogenlunde lige op. Så
hvis det passer ind i arbejdet, vælger vi
altid den grønne løsning, garanterer
afdelingslederen.

–	Men vi kigger løbende på det. For os er
det meget enkelt: Er der økonomi i det,
er der også miljø i det. Det hænger altid
sammen, smiler Heidi Iversen.

Tank CO2 frit i Ragebøl
I december 2017 åbnede Sønderborg-områdets første offentlige
gastankanlæg på OK-stationen i Ragebøl. Her tilbyder biogasselskabet Nature
Energy certificeret biogas til lastbiler,
busser samt person- og varebiler.
Nature Energy havde netop etableret
en gasfyldestation i nærheden for de

busser, der kører for Sønderborg Kommune, så det var oplagt for firmaet at
udvide med et offentligt anlæg.
Certificeret biogas er CO2-neutralt
og kommer fra Nature Energys anlæg
rundt omkring i landet. Selskabet står
også bag det nye biogasanlæg ved
Glansager.

Nature Energy valgte placeringen i
Sønderborg, fordi der er mange tyske
gasbiler. Desuden regner firmaet med,
at en række virksomheder i Sønderborg-området i løbet af få år vil gå fra
diesel og benzin til certificeret biogas.
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Landbrug

ZEROlandbrug koncept

Billigere drift og grøn profil til landbruget

Billigere drift og grøn profil
Landbrug er et af områdets vigtigste erhverv og en stor energiforbruger. Der er
stort potentiale for energibesparelser
på ventilation og opvarmning i stalde
og på dieselforbrug.
Enhver god landmand vil gerne spare
penge på driften, og de lokale land
boforeninger er meget interesserede
i at samarbejde om rådgivning. Sammen
med de nye biogasanlæg kan indsatsen
give det effektive landbrug i området en
markant grønnere profil, som kan stille
dem stærkere i konkurrencen.

Energirådgivning
til landbrug
Områdets store landboforening LandboSyd er klar til et strategisk partnerskab med ProjectZero om energi
effektivisering hos medlemmerne.
LandboSyd er i forvejen konsulent for
95 procent af de lokale landmænd.
Første trin bliver regnskabs- og energi
analyser med fokus på de landbrug, der
har størst energiforbrug. De får besøg
af en konsulent fra LandboSyd og en
energirådgiver og får efterfølgende
en rapport med de løsninger, der giver
højest energieffektivitet for pengene.
Erfaringerne fra projektet skal samles
i en slutrapport, og der skal følges op
på de tiltag, landmændene måtte have
etableret efter afslutningen af projektet.

”

Sønderborg Forsyning
bliver CO2 neutral senest
i 2029. Vi er allerede
på 74 %.
Lars Riemann, direktør,
Sønderborg Forsyning.

”

ProjectZero følger projektet og samler
gode cases, som skal give inspiration til
andre landmænd.
Derudover kan landmænd, som har
foretaget energieffektiviseringer med
fordel blive en del af ZEROlandbrug
konceptet.

ZEROlandbrug er konceptbaseret på
de andre ZEROkoncepter og henvender sig til alle landmænd i Sønderborgområdet.
Alle, der har reduceret deres CO2-udledning med mindst 10% kan deltage i
ZEROlandbrug. Konceptet har ligesom
de andre ZEROkoncepter en skalering
af besparelser, hvor det grønne diplom
med 70% reduktion er det højeste. Under ZEROlandbrug vil det være muligt
at kunne købe sig til en online-energirådgivning, som kaldes IPad-rådgivning. IPad-rådgivningen har fokus på
LED-belysning og ventilation.
Ventilation er en af de energitunge poster i landbruget, hvor der er mulighed
for store besparelser med korte tilbage
betalingstider. LED-belysning kan give
store besparelser i landbruget, da der
er rigtig mange brændetimer. Lyset kan
samtidig tilsluttes en timer, så unødvendige brændetimer elimineres.
De landmænd, der leverer til et Biogasanlæg skal samtidig belønnes i ZERO
landbrug. I ZEROlandbrug vil de fire
indsatsområder omfatte:
•
•
•
•

Varmekilde
Elinstallationer og LED-belysning
Levering til Biogas
Bygningens energieffektivitet

Landmanden bliver ”belønnet” for hver
af kategorierne på deres diplom.

”

Landbruget kan i den grad
bidrage til omstillingen,
og vi vil gerne.
Karsten Gram, projektrådgiver,
LandboSyd

”

Biogas i
Sønderborg-området
Som beskrevet på side 44 er der planlagt
to store biogasanlæg i Sønderborgområdet. Områdets landmænd spiller en central rolle som leverandører i
områdets fremtidige grønne gasproduktion. Biogas integrerer landbrugssektoren med områdets energisystem
og giver mulighed for en bæredygtig
gyllehåndtering. Samtidig medfører afgasning af gylle en betydelig reduktion
af Sønderborg-områdets metanudslip.
Derudover bliver den lokalt producerede gas brugt til Sønderborg-områdets bybusser og andre kommunale
køretøjer, hvilket er et godt eksempel
på landbrugets bidrag til en cirkulær og
lokalt forankret ressourceanvendelse
og energiproduktion.
Det første biogasanlæg forventes etableret i løbet af 2019 – det næste i løbet
af 2020. Anlæggene kan tilsammen
producere op til 45 mio. m3 biometan
og håndtere ca. 800.000 ton lokal biomasse, hvoraf den største andel vil være
gylle fra områdets landmænd.
Derudover arbejdes der også på en
udvidet kildesortering og anvendelse
af Sønderborg-områdets madaffald.

CO2-reduktionen
Landbrug

1.500
tons

PAKKELØSNING
VENTILATION

1.500
tons

TESTOMRÅDE
GRØNNE TRAKTORER

5.000
tons

0
tons

ENERGIRÅDGIVNING
LANDBOSYD
IPAD ENERGIRÅDGIVNING

LÆRING
OG UDDANNELSE

8.000
tons
I alt
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4 kilometer slanger i gyllekummerne
Jordvarme er smart, men gyllekøling er
endnu bedre. Det ved landmand Jens
Ole Bladt fra Kongshoved i Kegnæs.
Han udnytter varmen fra 1100 søer og
10.000 smågrise i staldene. I gyllekummerne ligger der fire kilometer slanger
og tre store varmepumper sørger for
at omsætte varmen fra gyllen til varme
i stalden.

– Det har været en rigtig god investering,
som har tjent sig hjem på to år. Sammen
med en lang række andre tiltag har det
betydet, at vi har reduceret vores olieforbrug fra 60.000 liter om året til 5-8000
liter, fortæller Jens Ole Bladt.
Varmepumpen bruger strøm, men over
årene har Kongshoved alligevel reduce-

ret sit strømforbrug med 30 pct. Jens
Ole Bladt opdrætter 45.000 smågrise
om året i de store stalde. De nyfødte
grise kryber ind i en hule, hvor den ideelle temperatur er 30 grader. Det sørger nogle særlige varmelamper for, og
Kongshoved har installeret sensorer,
som styrer temperaturen.
Også her er der en stor energibesparelse, og så er det ideelt for grisene, at
temperaturen er konstant. Lamperne er
glødepærer, men Jens Ole Bladt er ved
at undersøge andre teknologier, som
bruger mindre strøm. Lyset i stalden
kommer fra LED-armaturer. De lyser
18 timer i døgnet, og bruger langt mindre energi end forgængerne. Her har
investeringen betalt sig selv hjem på
to et halvt år.
–	Det er mange år siden, jeg fik lavet den
første energirapport, og fra den har vi
taget de lavesthængende frugter. Jeg
kan godt lide at eksperimentere med
teknik, så jeg har prøvet lidt af hvert,
griner Jens Ole Bladt.
Han har således også hevet varme ud
af skorstenen med en spiral og arbejder
løbende på at optimere ventilationsanlæggene med ny teknik, der bruger
mindre energi. Vi slutter rundturen ude
på gårdspladsen, hvor to store siloer
med korn også repræsenterer en stor
energibesparelse. De er lufttætte, og
dermed sparer Jens Ole Bladt omkostninger til tørring af kornet. Og så
er der den fordel, at der ikke kan komme
skadedyr eller mug i foderet, da der ikke
er ilt i siloerne.
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Energirådgivning på iPad

Svineavler Søren Frost fra Augustenborg takkede ja, da ProjectZero tilbød
energirådgivning via iPad.

modtog kort efter en rapport fra energikonsulenten. De gennemgik rapporten på telefon.

LED-rør og ved at købe nye varmelamper. Han har også skiftet motorer i ventilationen og har investeret i et pillefyr.

–	Det var nemt. Jeg fik tilsendt et link til et
skema, jeg skulle udfylde via min iPad.
Det var målrettet til svineavl, for det
var tydeligt, at de vidste, hvad vi brugte
strøm på. Jeg skulle gennemgå alle
mine installationer og skrive energi
forbruget ned, fortæller Søren Frost.

– Det var et fint arbejde, og vi gik det
igennem punkt for punkt. Den største
besparelse, jeg kan opnå, er ved et nyt
ventillationsanlæg. Det er en større investering, som jeg ikke har plads til lige
nu, konstaterer Søren Frost.

–	Det er fint at have sådan en rapport
med overblik over mulighederne. Vi
skal jo hele tiden se, om vi kan spare
lidt på omkostningerne, konstaterer
Søren Frost.

Det tog et par timer, som Søren Frost
selv kunne fordele over en uges tid.
Søren Frost sendte skemaet ind og

Han producerer 16.000 smågrise om
året og har energiudgifter for 180.000
kr. Søren Frost har tidligere sparet et
pænt beløb ved at skifte neonrør ud til
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Energi

Turbo på lokal produktion af vedvarende energi

sikret hurtig realisering af projektet.
Samtidig er Sønderborg Kommune i
gang med at udarbejde en kommuneplan, hvor kommunen udpeger områder, som med fordel kan bruges til store
solcelleanlæg.
Med Better Energy har Sønderborg-
området en solcellevirksomhed, som
i de seneste år har sat turbo på solcelleanlæg i området, og der kan bygges
videre på et godt samarbejde både i
Sønderborg og internationalt.

Vindmøllepark Lillebælt Syd
Lillebælt Syd vindmølleparken er et
af kerneprojekterne i Sønderborg-
områdets omstilling. I løbet af de
seneste år er projektet modnet og er pt.
godt forankret i Sønderborg Forsyning,
som i samarbejde med byrådet sikrer
fremdriften på projektudviklingen.
Miljøkonsekvensvurderingen blev sat
i gang i 2017 og forventes afsluttet
ultimo 2018. Det godkendte projektområde kan rumme op til 160 MW vindmøllekapacitet.

Frem mod 2025 sætter ProjectZero
turbo på lokal produktion af vedvarende
energi. Flere solcellemarkanlæg, to
store biogasanlæg og havvindmølle
parken Lillebælt Syd skal sammen
med grøn fjernvarme sikre fremtidens
grønne energiforsyning.Samtidig sætter vi fokus på et øget fleksibelt elforbrug hos borgere og virksomheder, som
skal sikre, at lokalt produceret el bliver
brugt lokalt.

sourcer. ProjectZero har de seneste år i
samarbejde med Nature Energy, lokale
landmænd og Sønderborg Kommune
arbejdet på at etablere biogasanlæg i
Sønderborg området. Konkret skal der
opføres to store biogasanlæg. De skal
behandle gylle fra områdets landbrug
og producere op til 45 mio. m3 grøn gas
per år. Biogassen bliver opgraderet til
naturgaskvalitet (biometan), og sendes
i naturgasnettet.

biogassen yderligere opgraderes med
brint. Det giver mulighed for et mere
fleksibelt elforbrug og kan fordoble den
samlede produktion af biometan på anlæggene. Denne teknologi forventes
at være moden efter 2025 og med to
store biogasanlæg er Sønderborg godt
forberedt.

I projektperioden 2020 til 2025 fokuseres på at finde investorer og en projekt
developer, som har kapacitet og knowhow til at realisere projektet. Det handler
fortsat om at fastholde opbakningen hos
områdets borgere, virksomheder m.v.
Dette gælder både inden for og uden
for Sønderborg-området.

Integrationen mellem varme- og
el-systemet skal sikre, at vi udnytter
den vedvarende energi, når den bliver
produceret. Biogasproduktionen fra
to store anlæg skal sikre en optimal
udnyttelse af husdyrgødning og affald
samt en grøn gasforsyning.

I efteråret 2018 har områdets landmænd besluttet, om de vil levere til
anlæggene, hvorefter byggefasen for
det østlige Glansager-anlæg kan sættes
i gang. Anlægget forventes at gå i drift
i starten af 2020 og producere op til 21
mio. m3 biometan om året.

Store solcellemarkanlæg

Priserne på solceller er faldet markant
de seneste år, og store solcelleanlæg
kan snart producere strøm uden statsstøtte. I Sønderborg-området forventes etableret 100 MW solceller som
markanlæg frem mod 2025. De skal producere op til 100.000 MWh CO2-neutral
el per år og skal være med til at forsyne
områdets borgere og virksomheder
med grøn el.

I Roadmap2025 indregnes projektet
med en vindmøllekapacitet på 120 MW,
svarende til en produktion på 450.000
MWh og en CO2-reduktion på 193.500 ton.

Biogas i
Sønderborg-området
Biogasproduktion er en vigtig brik i
Sønderborg-områdets omstilling og
effektiv anvendelse af de lokale res-

For det vestlige anlæg forventes planlægningen igangsat i efteråret 2018.
Der skal findes en hensigtsmæssig
placering, udarbejdes miljørapport og
gives miljøtilladelse for anlægget. Anlæg nummer to forventes at være i drift
i starten af 2022. På længere sigt skal

I slutningen af 2018 bliver det første
solcelleanlæg på 25 MW tilsluttet nettet. Lokale aktører og virksomheder og
kommunens proaktive planlægning har

”

Omstillingen til
fremtidens energisystem
løses bedst og billigst i
samarbejde.
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Charles Nielsen, direktør,
TREFOR infrastruktur.

”

CO2-reduktionen
Energi
193.500
tons

KYSTNÆRE
VINDMØLLER

26.500
tons

SOLCELLE
MARKANLÆG

36.500
tons

BIOGAS I DET
VESTLIGE SØNDERBORG

36.500
tons

BIOGAS GLANSAGER

-8.000
tons

NEDTAGET
LANDVINDKAPACITET

10.000
tons

ØGET SORTERING AF
PLASTIKAFFALD

295.000
tons
I alt
Roadmap2025
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Energy Valley ved Glansager
Glansager er godt på vej til at blive
Sønderborgs Energy Valley. Her skyder det ene store energianlæg op efter
det andet.
72.160 solceller står på rad og række
og vil fra slutningen af 2018 producere
strøm svarende til 6.000 familiers årlige
forbrug. Bygherren er Better Energy i
Sønderborg, som med et slag fordobler
mængden af solcellestrøm i Sønderborg Kommune.
Ved siden af genbrugspladsen går selskabet Nature Enegy i gang med at opføre et biogasanlæg, som skal producere op til 21 mio. kubikmeter biometan
hvert år.

Cases – ProjectZero – Energi

Teglværker sammen om ny teknologi
De 14 danske teglværker har i 25 år arbejdet sammen om at udvikle ny teknologi, der kan nedbringe energiforbruget.
Det fortæller direktør Andreas Christensen fra Vesterled Teglværk – et af de
fire teglværker i Sønderborg Kommune.

–	Vi laver altid fælles projekter i branchen.
Vi får mere ud af at samle kræfterne,
konstaterer Andreas Christensen.
En ovn er en kæmpe investering, og den
holder i 30-40 år. Når den skal skiftes, er
der kommet ny teknologi, som udnytter

energien bedre. Da Vesterled Teglværk
skiftede sin ovn for 10 år siden, faldt
energiforbruget med 30 pct. Et af midlerne var at udnytte overskudsvarmen
fra ovnen.
–	Vi har plukket alle de lavthængende
frugter. Nu er vi i gang med et fælles
udviklingsprojekt med en helt ny teknologi. Vi eksperimenterer med at
brænde leret med mikrobølger. Hvis vi
kan kombinere det med vindmøller, kan
vi producere tegl uden brug af fossile
brændsler, siger tegldirektøren.

Branchens fælles forsøgsstation hos
Teknologisk i Aarhus har brændt de
første sten, og teknikken virker. Men
der er meget langt til drift i stor skala.
Andreas Christensen tør ikke sige, hvor
mange år der går. Blot er han sikker på,
at teglværkerne her har fundet frem
tidens fossilfri produktion.

Det kan fortrænge en stor del af den
naturgas, der i dag bliver brugt i Sønderborg-området. Lokale landmænd
har forpligtet sig til at levere 250.000
ton husdyrgødning til anlægget.
I samme område har Sønderborg Fjernvarme solvarmeanlæg, der leverer halvdelen af varmen til byen Vollerup.
Desuden ligger fjernvarmens geotermianlæg i Spang tæt på. Det henter
varmt vand 1200 meter nede i jorden.
Sønderborg Fjernvarmes bioforgasningsanlæg ligger også i Glansagers
Energy Valley. Her bliver flis og anden
biomasse omsat til gas, som både producerer strøm og varme.
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Kommunen
Langt fælles træk for den grønne
omstilling i Sønderborg

Kommunen CO2-neutral

Bæredygtighed tiltrækker

Sønderborg Kommune som virksomhed deler mål med ProjectZero og arbejder på at blive CO2-neutral i år 2029.
I de seneste år har kommunen:

Sønderborg-området har brug for at
tiltrække folk med kompetencer, der
passer til de mange grønne virksomheder. I den satsning er det vigtigt at kunne
tilbyde attraktive byer og landdistrikter.
Sønderborg Kommune arbejder målrettet for at bevare og udvikle bæredygtige
byer og lokalsamfund i landdistrikterne.
Det skal være attraktivt at bo i både byer
og på landet samtidig med – og fordi
– den grønne omstilling er gennemført.

• Skiftet til LED-gadelys

• Energioptimeret kommunale
bygninger

• Etableret solceller på kommunale
bygninger

Grøn omstilling som fyrtårn

Grøn planlægning

Den grønne omstilling er på alles læber
i disse år. Sønderborg Kommune har
arbejdet aktivt med det i mere end 10
år. Motivationen er at skabe en bedre
fremtid for borgere og virksomheder.
Kommunen går efter vækst og nye,
grønne arbejdspladser.

Kommunens planlægning skal skabe
og udvide rammerne for grøn energiproduktion i Sønderborg Kommune.
Her er fokus på sol, vind og fjernvarme,
som kommunen planlægger i tæt dialog
med aktørerne på området. Sønderborg
Kommune udarbejdede i 2015 en grøn
varmeplan og godkender løbende projektforslag, som fører planen ud i livet.

Samtidig har området mærket effekten af klimaforandringer med stigende
vandstand og kraftig regn, som har
oversvømmet veje, boliger og sommerhuse og har undermineret broer og jernbanen til Sønderborg. Det er en meget
håndfast grund til at fastholde indsatsen
og vise vejen til grøn omstilling.
Ved at udpege ProjectZero som et af
kommunens tre fyrtårne viser byrådet
sin aktive opbakning til Sønderborgs
omstilling. Roadmap2025 er sat i gang
af byrådet, og kommunens politiske og
administrative ledelse har aktivt deltaget i udviklingsprocessen.
Roadmap2025-rapporten forventes
godkendt af byrådet i slutningen af 2018
og bliver integreret i den kommende
kommuneplan og handleplaner.
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• Konverteret til fjernvarme
og varmepumper

• Anskaffet elbiler og elcykler
nuværende kommuneplan. Det ændres
i 2019, hvor Sønderborg Kommune i den
nye kommuneplan vil udpege arealer til
store solcelleanlæg, som kan placeres
hensigtsmæssigt i forhold til landskab,
natur og udvikling af byerne.

Roadmap2025 peger på flere solcelleanlæg, og allerede nu oplever Sønderborg Kommune en markant efterspørgsel på arealer til store anlæg,
som der ikke er plads til inden for den

Over en 10-årig periode har indsatsen
halveret kommunens CO2-udledning,
og arbejdet fortsætter. For byrådet er
det vigtigt, at kommunen er en rollemodel i den grønne omstilling.
Omstilling til grøn transport
Sønderborg Kommune har i 2016 godkendt en Strategisk Energiplan for Grøn
Transport, som i fire indsatsspor beskriver en række indsatser. Transportomstillingen er en af de helt store udfordringer, når det gælder grøn omstilling.
Kommunen vil etablere et transportråd, som skal koordinere og prioritere
transport-indsatserne i samarbejde
med øvrige interessenter og aktører.

Det gælder for eksempel et nyt varmeværk på Nordals og udbygning af fjernvarmen til Guderup. Det gælder også
en kommende indsats med at etablere
varmepumper uden for fjernvarmeområdet.
Det kommunalt ejede Sønderborg Forsyning udvikler projektet Lillebælt Syd
med 160 MW havvindmøller, som skal
sikre strøm til Sønderborg-området
med fokus på omstilling til elbiler og
varmepumper.

• Opfordret kommunens medarbejdere
til at cykle på arbejde

”

Kommunen som
virksomhed er halvvejs
mod nullet, og vi når det
senest i 2029.
Erik Lauritzen, borgmester,
Sønderborg Kommune.

”

Naturprojekter, der binder CO2
Med henblik på at bidrage aktivt til netto-nul emissioner, vil Sønderborg Kommune gennemføre projekter, der lagrer
CO2. Samtidig har projekterne gevinster med rekreative værdier. Kommunen
sætter desuden fokus på at formidle historierne om genopretningen til de borgere og turister, der besøger anlæggene.

Byrådet har sat bæredygtighed højt på
dagsordenen ved at vedtage en tværgående politik for bæredygtighed. Her
tænker byrådet bredt, idet Bæredygtighedspolitikken bygger på fire dimen
sioner: miljømæssig, økonomisk, social
og kulturel.
Den kulturelle dimension er ny i den
sammenhæng. Den er valgt ud fra en
bevidsthed om, at netop kulturarv og
kulturtilbud er væsentlig for bosætningen i området – og særligt for den
befolkningsgruppe, som kommunen
har behov for at tiltrække. Dette understreger også, at Sønderborg Kommune
er bevidst om, at bæredygtighed og
CO2-neutralitet skal ske uden at gå på
kompromis med de sociale og kulturelle
værdier, som skaber værdi for området.

Zero, ungdomsuddannelserne, House
of Science, Universe og Sønderborg
Forsyning om klima, innovation og
bæredygtighed.

Billig grøn energi
skaber vækst
Byrådet ønsker, at ProjectZero bliver
videreudviklet og tænkt bredere. Sønderborg Kommune har i perioden 2016
– 2018 samarbejdet med Aabenraa,
Haderslev og Tønder Kommuner om en
fælles strategisk energiplanlægning for
Sønderjylland.
Formålet har været at styrke hele området bedst muligt til den igangværende omstilling af energisystemet med
fokus på ”grøn energi”. Det sker i en
erkendelse af, at velfungerende og billig
energiforsyning er en forudsætning for
vækst og udvikling i fremtiden.
Samarbejdet skal øge kvaliteten i energiplanlægningen samt give grundlag for,
at investeringer i udbygning af energiproduktion sker hensigtsmæssigt og
økonomisk fordelagtigt på tværs af
kommunegrænser.

Grønne uddannelser
Byrådet har fokus på at udvikle områdets uddannelser, og i den satsning har
grøn teknologi en særlig plads. Uddannelsesinstitutionerne skal i stigende
grad tiltrække studerende og udbygge
viden om energieffektivitet, energiteknologi og CO2-reduktion. Sønderborg
Kommune samarbejder med Project-
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Sønderborgs børn gør noget
ved fremtiden
4500 skoleelever i Sønderborg Kommune har lært om et af FNs verdensmål,
og mange af dem har nu påtaget sig en
eller flere opgaver, de vil arbejde med i
hverdagen for at fremme et verdensmål.
Det er et af de mange resultater, der er
skabt ved, at Sønderborg i 2016 blev den
første danske UNESCO læringsby. 115
byer på verdensplan har forpligtet sig til
at arbejde på at blive bæredygtige gennem uddannelse og borgerinddragelse.

Julie Juel Andersen koordinerer kommunens indsats, og hendes vigtigste samarbejdspartner er House of
Science, som udvikler undervisningsmateriale om klima og bæredygtighed
fra ABC til PhD.

– Børnene i Sønderborg Kommune er virkelig kreative og takket være Project
Zero ved de rigtig meget om klima. De
har forstand på brintbusser, biogas og
affald og kommer op med nogle fantas
tiske idéer, fortæller Julie Juel Andersen.

House of Science er et samarbejde mellem kommunen, Universe, Sønderborg
Forsyning, ProjectZero, ungdomsuddannelserne og de videregående
uddannelser.

I de første år har det handlet meget om
viden. Nu skrider Sønderborg til handling. Børn, unge og voksne kan melde
sig til at arbejde for et verdensmål og
beskrive, hvad de vil gøre.
–	Det er ikke nok at skabe idéer. Vi skal
også gøre noget i praksis, og tanken er,
at vores børn og unge bliver ambassadører for FNs bæredygtighedsmål og
påvirker deres omgivelser, forklarer
Julie Juel Andersen.
Hun er til daglig leder af virksomhedsenheden i Sønderborg Kommune, og
det er ikke tilfældigt, at opgaven med
UNESCO Learning City er placeret der.
Det overordnede mål er at give børn
og unge de rette kompetencer. Her er
viden helt afgørende – for de unge og
for de virksomheder, de en dag bliver
ansat i.
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Slut med diesel i skraldebilerne
Næste generation af skraldebiler i Sønderborg skal køre på gas, brint eller el.
Det skal være slut med skadelige dieselpartikler, og CO2-udledningen på at
hente sorteret affald skal markant ned.

Ellers er det vigtigste i affaldsplanen, at
borgerne i Sønderborg Kommune skal
sortere madaffald fra, så energien kan
udnyttes i et biogasanlæg.

Det krav har Sønderborg Kommune
stillet i sin nye affaldsplan, og formanden for Teknik- og Miljøudvalget Aase
Nyegaard fra Fælleslisten glæder sig.

I øjeblikket er der planer om at opføre
to nye biogasanlæg i Sønderborg Kommune. Hun tilføjer, at kommunen på
alle områder arbejder på at nedsætte
CO2-forbruget. Også på transporten.

–	Der skal ske en masse, før vi kan blive
CO2-neutrale i Sønderborg, og det er
vigtigt, at kommunen går foran. Det
kan godt være, det koster lidt ekstra, men det er byrådet klar til, siger
Aase Nyegaard.

–	Vi tilbyder elcykler til de hjemme
hjælpere, der kører i byerne, og kommunen har elbiler og hybridbiler, og vi
bliver ved med at finde områder, hvor
vi kan udlede mindre CO2, garanterer
Aase Nyegaard.

Biogasanlæg fik hele pakken fra kommunen
•
•
•
•
•

VVM-redegørelse
Lokalplan
Tillæg til kommuneplan
Miljøvurdering af de to planer
Miljøgodkendelse

Det arbejde gjorde Sønderborg Kommune klar på under halvandet år for at
sikre, at et nyt biogasanlæg i Glansager
kan blive en realitet hurtigst muligt.
Sønderborg Byråd satte arbejdet i gang
i maj 2017 på et tidspunkt, hvor bygherren Nature Energy ikke var sikker på,

at projektet kunne realiseres. Der var
nemlig ingen aftale med de lokale landmænd, som skulle levere gylle og anden biomasse til anlægget. Det arbejde
foregik parallelt med planlægningen og
miljøgodkendelsen og faldt endeligt på
plads i samme uge, som Byrådet vedtog
den færdige lokalplan og tillægget til
kommuneplan.
–	Vi har arbejdet derudaf for at få tingene på plads. Det er i tråd med Sønderborg Kommunes vision om at være

CO2-neutral, fortæller sagsbehandler
Anne Mette Andersen fra Erhverv og
Affald i Sønderborg Kommune.

Hun garanterer samtidig, at der ikke er
slækket på miljøkravene. Tværtimod.
De følger en landsdækkende standard,
og oveni har Sønderborg Kommune stillet skærpet krav til biogasselskabet om
information til naboerne i forbindelse
med eventuelle uheld og planlagte
reparationer.
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Marts 2018
Arbejdsgruppemøder

Proces & Værktøjer

Tidslinje over Roadmap2025

Byrådet sætter i gang

1
April 2018

Plan, organisation, handling og overvågning
er nøgleordene for grøn omstilling

Introduktion af processen
på byrådsmødet
Maj 2018
Scenarie-workshop

I dette afsnit beskriver vi Roadmap
2025-processen, som den er gennemført i Sønderborg i 2018 samt følgende
anvendte værktøjer fra SmartEnCity
projektet:
•	Systemisk plan for integration af
vedvarende energi
•	Platformen - den organisatoriske
forankring
•	Eksekvering baseret på
Plan – Do – Check - Act
• Monitoreringsprincipper og -værktøj

Roadmap2025-processen

Roadmap2025-projektet har til formål at udvikle og forankre en robust
2025-handleplan for Sønderborgs vej
mod nullet i 2029. Ambitionen er at
realisere 75% CO2-reduktion i 2025
(i forhold til ProjectZero-projektets
udgangspunkt i 2007).
Processen er gennemført i 8 trin:
1.		 Godkendelse af Roadmap2025
2.		 Scenarie-workshop
3.		 Kick-off workshop
4.		 Segmentfokuserede arbejdsgrupper
5.		 Evaluering og kalkulation
6.		 Midtvejs-diskussioner
7.		 Rapportering
8.		 Byrådets godkendelse
De enkelte trin er kort beskrevet i det
efterfølgende.

Scenarie-workshop

Kick-off workshop

3

Kick-off workshop
Juli 2018

August 2018

Arbejdsgruppemøder

Projektet driver parallelt et netværk
af byer, som har tilsluttet sig EU Borgmesterpagten, og som aktivt arbejder med at udvikle en City Journey –
byens omstillingsrejse, som skal skabe
en smart, bæredygtig og god by at leve
i. En række ambitiøse danske byer har
i regi af netværket etableret Energi
byerne.dk, hvor byerne deler erfaringer og inspiration samt søger at påvirke den nationale rammesætning i
Danmark. Læs mere om netværket på
www.smartencitynetwork.dk.

SmartEnCity-værktøjerne er baseret
på løbende indfasning af vedvarende
energi, integreret energiplanlægning,
koordinerede handlinger og monitorering. Omstillingen bygger på interessent
deltagelse, koordineret i en kommunal
eller lokal offentlig-privat struktur.

2
Juni 2018

Arbejdsgruppemøder

Udviklingen af Sønderborgs Roadmap2025 bygger på metoder udviklet i EU SmartEnCity-projektet, som
er et EU Horizon2020-projekt fokuseret på, hvordan mindre og mellemstore europæiske byer kan omstille
deres energisystem. Læs mere på
www.smartencity.eu.

Processen planlægges

Arbejdsgrupper

4

Evaluering & kalkulation

5

Diskussioner

6

Rapportering

7

September 2018

Oktober 2018

Midtvejs-workshop

November 2018

Godkendelse af
ProjectZero's bestyrelse
December 2018
Byrådets godkendelse

8

Godkendelse af Byrådet

Januar 2019

Trin 1: Byrådets godkendelse af
		Roadmap2025-projektet
I Sønderborg er ProjectZero forankret
i et offentligt-privat partnerskab, som
overordnet supporterer og koordinerer
Sønderborgs omstilling til et CO2-neutralt samfund i 2029. ProjectZero er et
af byrådets tre fyrtårnsprojekter og en
del af kommunens vision. Derfor var det
afgørende, at det var Sønderborg byråd,
som i april 2018 godkendte igangsætningen af Roadmap2025-projektet. Resultaterne skal integreres i kommuneplanen med henblik på at bidrage til det
gode liv og et bæredygtigt Sønderborg
i grøn vækst.
Trin 2: Scenarie-workshop
Knap 40 lokale interessenter deltog på
scenarie-workshoppen i maj 2018.
Deltagerne udviklede sammen med
en ekstern facilitator 4 scenarier, som
efterfølgende er blevet anvendt til at
teste og trykprøve de udviklede projektforslag. De fire scenarier har hver
et sigende navn:
• Scenarie 1:
Trump à lumpa land (Sort udvikling)
• Scenarie 2:
Det lange dyre sats på den lille grønne ø
• Scenarie 3:
Turbo omstilling - Smart, circular and
shared
• Scenarie 4:
Dollargrøn omstilling - Grønt, som i $
Trin 3: Kick-off workshop
Knap 90 lokale interessenter og eksperter deltog ultimo juni 2018 på kickoff workshoppen, som igangsatte den
egentlige Roadmap2025-proces. Deltagerne modtog oplæg med de fire
scenarier samt Sønderborgs energibalance, inden de blev sendt ud i de 8
arbejdsgrupper for at påbegynde udviklingen af Roadmap2025-projekterne.
På workshoppen præsenteredes også
skabelonen, som skulle sikre en holistisk
udarbejdelse af projektforslagene.

Implementerings-workshop
Præsentation af Roadmap2025
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Trin 4: Segmentfokuserede
arbejdsgrupper
8 arbejdsgrupper med mere end 100
deltagere arbejdede hen over sommeren 2018 med hvert deres segment:
• Ejerboliger
• Boligforeninger
• Privat udlejning
• Privat transport
• Virksomheder
• Landbrug
• Tung transport
• Energiproduktion
Arbejdsgruppe-deltagerne repræsenterede både segmentet og de segment-relaterede interessenter, som
havde indsigt og forretningsdrevne
motiver til at deltage. Flere af arbejdsgrupperne har anvendt eksterne konsulenter til at belyse temaer eller konsekvenser af projektforslag.
Trin 5: Evaluering og kalkulation
Arbejdsgrupperne udarbejdede 56
projektforslag, alle dokumenteret
i den udarbejdede Roadmap2025skabelon. Forslagene blev konsolideret
i 40 integrerede konceptforslag, som
er konsekvensberegnet i EnergyPLAN
værktøjet (se nedenfor) med henblik
så vi kunne se, hvor langt forslagene
bragte omstillingen i 2025 og i 2029.
Trin 6: Midtvejs-diskussioner
Primo oktober 2018 mødtes 35 repræsentanter for arbejdsgrupperne og eksterne eksperter til en midtvejs-workshop for at trykprøve scenarierne og
diskutere de udarbejdede projektforslag, deres effektskabelse og implementering og evt. yderligere tiltag, hvis
Sønderborg skal kunne nå 2025-målet
og blive CO2 neutral i 2029.
Som et særligt forløb blev der afholdt
en række workshops fokuseret på
fremtidens dynamiske energisystem.
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Deltagerkredsen omfattede både regionale el-forsyningsselskaber, lokale
virksomheder og eksterne eksperter.
Formålet var at belyse udfordringer og
potentialer i fremtidens dynamiske og
markedsdrevne energisystem.
Trin 7: Rapportering
Roadmap2025-rapporten udgør projektets primære dokumentation. Allerede i sommeren 2018 blev målgrupper, budskaber og format for rapporten
fastlagt med henblik på en målrettet
produktion af indholdet hen over efteråret. Rapporten skulle afspejle
konklusionerne i de 8 arbejdsgrupper,
Sønderborg-tænkningen, hvorledes
resultatet af processen integreres i
kommuneplanlægningen samt de anvendte værktøjer.
Trin 8: Byrådets godkendelse af
Roadmap2025
Sønderborg Byråd forventes medio
december 2018 at godkende Roadmap2025-rapporten og de tilhørende
anbefalinger til byrådet. Byrådets godkendelse er vigtig for at sikre integration i kommuneplanlægningen og for
at understrege byrådets mange roller
i eksekveringen af Roadmap2025.
Forud for denne godkendelse har ProjectZeros bestyrelser primo december
2018 godkendt Roadmap2025-rapporten som handleplan for segment-indsatserne frem mod 2025.De 8 arbejdsgrupper vil så kunne fortsætte arbejdet
med at følge op på at føre forslagene
ud i livet.
På baggrund af den gennemførte proces, anbefaler ProjectZero, at lignende
projekter tidligt organiserer processen
og identificerer de relevante stakeholders således, at projektet og processen tilføres de nødvendige indsigter og
kompetencer til at løse opgaven.

SmartEnCity-værktøjer
1. Systemisk plan for
integration af vedvarende
energi

samlede system på den mest økonomiske og effektive måde.

Hvis de primære energikilder er sol
og vind, ændrer dette sig. Balancen i
energisystemet skal derfor flyttes fra
produktionssiden til forbrugssiden og
energilagring bliver mere kompliceret
og kostbar.

For at imødegå dette og for at få den
økonomisk mest effektive integration af
vedvarende energi har vi i Roadmap2025
processen anvendt beregningsprogrammet EnergyPLAN, udviklet af Aalborg Universitet. Energy PLAN er et
computerprogram, som indeholder alle
produktions- og forbrugsenheder i nuværende og fremtidige energisystemer,
og som på timebasis beregner balancen
i det samlede system.

I det traditionelle energisystem har
ændringer i forbruget som hovedregel
været løst ved at skrue op og ned for
produktionen. Energilagring har været
et mindre tema, fordi olie og kul har stor
energitæthed.

Fleksibilitet i energisystemet bliver en
nøgleparameter. Fleksibiliteten inde
bærer integration af varme- el- og gassystemerne for at kunne balancere det

Ressourcer

Konvertering

Biomasse og
brændsler

Forbrændingsmotorer

Dermed bliver energisystemet mere
kompliceret og risikoen for, at den enkelte by eller kommune optimerer sit
eget produktions- og forbrugssystem
uhensigtsmæssigt i forhold til det
overordnede energisystem (suboptimering) stiger.

Udveksling og lager

Fluktuerende
elproduktion

Smart forbrug 1. Flytning af elforbrug.
Elforbruget til køl og frys og industrielle processer kan ofte uden store
omkostninger flyttes væk fra spidslast
tidspunkter. Midlerne er belønning via
betaling for el og transport af el (nye
afregningssystemer).

Forbrug

Electrofuels

El-udveksling

Transport
(køretøjer)

El-lagring
Varmepumpe

Mobilitetsbehov/vaner

Elbiler
Fleksibelt
elforbrug

Kraftvarme, ind.
kedler

Brugeradfærd

Ressourceforbrug
Brændsels-lager

Vind, sol m. fl.

Ved at opstille alternative fremtidige
tekniske scenarier er det muligt at sammenligne forskellige metoder til integration og lagring af vedvarende energi
og således gøre det samlede energisystem fleksibelt på den økonomisk
mest effektive måde. Resultatet er et
”smart” energisystem (se fig. 2), hvor
fleksibiliteten indføres i en rækkefølge
bestemt af, hvad der giver de laveste
omkostninger:

Bygninganvendelse

Køling
Industriel
aktivitet

Varmelagring
Varme
Sol m. fl.

Fluktuerende
varmeprod.

Figur 2: ”Smart” energisystem.
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Med henblik på at opnå fuld skala og
-effekt af de udarbejdede projektkoncepter og -forslag vil eksekveringen
fremadrettet tage udgangspunkt i Plan
– Do – Check – Act modellen.

Do

or

Act Check
e
ov

Peter Rathje, direktør,
ProjectZero

Flere interessenter har deltaget i både
scenarie, kick-off, arbejdsgruppemøder
og midtvejsdiskussionerne og er fremadrettet klædt godt på til at kvalitetssikre
implementeringen af Roadmap2025.

Plan

pr

Kunderejsen inden for
alle 8 temaer bygger på
lokale interessenters
engagement.

Roadmap2025-udviklingen har haft fokus på 8 segmenter og deres særlige udfordringer og potentialer. Hvert segment
har haft sin egen arbejdsgruppe rekrutteret blandt segmentets interessenter
og med en udpeget formand. ProjectZero-sekretariatets medarbejdere har
administrativt supporteret arbejdsgruppernes møder med analyser mv.

Im

”

I Sønderborg er klima-indsatsen forankret i ProjectZero-projektet, som med et
sekretariat planlægger, koordinerer, driver og rapporterer Sønderborgs omstilling til et CO2-neutralt samfund i 2029.
Projektet er baseret på et offentligtprivat partnerskab med aktiv deltagelse
af Danfoss-fonden, Syd Energi, Sønderborg Forsyning, Syddansk Universitet og
Sønderborg Kommune. Nordea-fonden

Sekretariatets medarbejdere servicerer de fokuserede segmenter og de
relaterede stakeholders.

Sønderborg startede allerede i 2007 sin
ProjectZero-omstillingsrejse mod nullet. Der er siden starten udviklet specifikke ZERO-platforme, som skal sikre,
at segmenterede interessenter finder
det nemt og attraktivt at træde de første trin på klima-omstillingstrappen.
Trappen symboliserer den rejse, som en

r
fo

2. Platformen – den
organisatoriske forankring

Bestyrelsen i Project Zero A/S repræsenterer lokale interessenter inden for
energi, forsyning, byrådet, boligforeninger, pengeinstitutter, store virksomheder, uddannelse mv. Fondens
bestyrelse repræsenterer stifterne.
Sammen med byrådets opbakning,
tilfører ProjectZero-bestyrelserne
således ProjectZero-projektet samfundsindsigt, relationer, beslutningsog eksekveringskraft.

3. Eksekvering baseret
på Plan – Do – Check - Act

Med Roadmap2025 tilføres programmerne værdifulde konceptdrevne forslag, som kan integreres i programmerne, så kunderejsen for de enkelte
segmenter bygger på lokale interessenters engagement og gøres robust
og forretningsdrevet.

Den udarbejdede Roadmap2025 udgør første gentagelse af ”Plan” og med
eksekveringen igangsættes ”Do”. Der
er behov for løbende at monitorere
(Check) resultater og effektskabelsen
og om nødvendigt justere (Act) handleplanen. Behovet for løbende justeringer
er kendt fra tidligere implementeringer
af bl.a. ZERObolig-projektet, som med
kunderejsen nu udgør den 4. udgave af
boligejerplatformen.

r
Pe

På baggrund af den gennemførte proces, anbefaler ProjectZero, at der tidligt i processen blandt interessenterne,
skabes fælles billeddannelse på, hvordan
der skabes smart forbrug og at priorite
ringen følger ovenstående.

Sekretariatet og dets 5 faste medarbejdere er juridisk ansat i Project Zero
A/S, som er et 100%-ejet datterselskab
af Project Zero-Fonden.

boligejer, en udlejer eller en virksomhed
skal påbegynde og gennemføre for at
bidrage aktivt til et CO2-neutralt Sønderborg i 2029.

nit

Smart forbrug 5. Power to fuels
and chemicals.
Omstilling af flytransport mv. forudsætter, at der produceres flydende transportbrændstoffer, f.eks. ved at omdanne
el til brint (elektrolyse) og anvende brint
sammen med kulstof til fremstilling af
gas, metanol, DME eller sammen med
kvælstof til fremstilling af ammoniak.

ProjectZero-projektet er et af byrådets tre fyrtårnsprojekter, som samlet
understreger byrådets vilje til at satse,
prioritere, handle og gennemføre.

På baggrund af den gennemførte proces, anbefaler ProjectZero, at lignende
projekter tager udgangspunkt i en
stærk forankret top-down organisering, men også tillader lokale græsrødder at træde aktivt ind i processen.

Mo

Smart forbrug 4. Power to mobility.
El til transport er den mest energi
effektive transportform. Derfor skal
så stor en del af transporten som muligt
ske med el som drivmiddel. Forbruget
gøres fleksibelt ved at opbygge en infrastruktur og motivere til at lade op
uden for spidslast perioder.

og DONG Energy (nu Ørsted) bidrog
med erfaringer og økonomiske midler
i projektets opstartsfase.

an

Smart forbrug 3. Power to heat.
I energisystemer med meget vind- og
solenergi skal kun en brøkdel af elproduktionen produceret i spidsperioder,
lagres i f.eks. batterier og retur som el.
Derfor er anvendelse til varme i varme
pumper den mest kost-effektive elanvendelse. Det skal være muligt at lagre

varmepumpernes produktion, så forbruget bliver fleksibelt. Store varmepumper i fjernvarmesystemer giver den
højeste fleksibilitet.

Pl

Smart forbrug 2. Anvendelse af
bygninger som varmelager.
Anvendelse af bygninger som varme
lager i fjernvarmeområder er normalt
ikke nødvendigt, da der er lagerkapacitet nok i fjernvarmenettet og akkumuleringstanke til døgnudjævning, men
mindskelse af bygningers energiforbrug
reducerer spidslasten. Anvendelse af
bygninger som varmelager uden for
fjernvarmeområder er nødvendig ved
fleksibel elbaseret opvarmning.

ProjectZero – Proces og værktøjer

Figur 3: Plan – Do – Check – Act modellen.
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På baggrund af den gennemførte proces og tidligere erfaringer, anbefaler
ProjectZero, at lignende projekter
tidligt i processen planlægger implementering, eksekvering og fuld skala
gennemførelse af de udarbejdede koncept- og projektforslag.

4. Monitoreringsprincipper
& -værktøj

Det er vigtigt for motivationen hos aktørerne i omstillingen til vedvarende
energi, at det er muligt at se, om indsatsen giver de ønskede resultater. Sam
tidigt skal resultaterne være sammenlignelige nationalt og på europæisk niveau.

ProjectZero – Deltagerne i processen

I Sønderborg er der derfor etableret
et monitoreringssystem, som muliggør årlig overvågning af omstillingen i
energisystemet baseret på energiforbrug og -forsyning. Hovedsystemet er
en Excelbaseret energibalance, hvor
energiforbrugene opgøres efter retningslinjer opstillet af Energistyrelsen.
Princippet er illustreret i fig.4.
Energibalancen er yderligere opdelt i
undergrupper, så det for hver af de 8
aktivitetsgrupper er muligt at følge udviklingen for hver aktivitet under gruppen. Herunder også om aktiviteten er
kommunal.

Figur 4: Princippet i energibalancer

Hvert år publicerer ProjectZero en offentlig tilgængelig rapport, så udviklingen eller mangel på samme er synlig for
interessenterne.
Indberetning til Covenant of Mayors
Hvert andet år indberettes status til
Covenant of Mayors. Indberetningen
sker efter et sæt retningslinjer, som
gælder for alle deltagende byer, så
nøgletal kan sammenlignes.
På baggrund af den gennemførte proces, anbefaler ProjectZero, at lignende
projekter tidligt udvikler et monitoreringsværktøj, som efter internationale
standarder kan monitorere på de anvendte segmenter samt rapportere til
bl.a. Global Covenant of Mayors.

DISTRIBUTION
Elektricitet
Fjernvarme

BRÆNDSEL

ENERGIOMSÆTNING

Kul
Olie
Træ
Affald
Vind

Kraftvarmeværk
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Elforbrug
Varmeforbrug
Procesenergi
Transport

Følgende EU og forskningsprojekter har bidraget med viden, erfaringer og metoder til udviklingen af Roadmap2025:
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Aksel Jepsen
Allan Hermanni
Anders Andersen
Anders Bavnhøj Hansen
Anders Kofoed-Wiuff
Bente Holm Skylvad
Bjarne Jensen
Britta Quitzau
Carl Christian Hansen
Carl-Erik Maae
Charles Nielsen
Christian N.Jacobsen
Connie M. Skovbjerg
David Drysdale
Dorthe Jørgensen
Emil Brohus Jacobsen
Erik Lauritzen
Erik Wolff
Flemming B.Sørensen
Gert Backman
Günther Th. Andersen

Hans Lehmann
Hans Peter Hollænder
Hans-Jørgen Jørgensen
Henning Donslund
Henrik Bielefeldt
Henrik Bindslev
Inge Olsen
Jan Mortensen
Jan Due Kristensen
Jan Kleemann
Jens Bo Holm-Nielsen
Jens Gaarde Gad
Jens Lei
Jens Munck
Jesper Carlsen
Jimmy Povlsen
Jytte Aaen
Jørgen Fisher
Jørn Kjeld Andreasen
Karsten Gram
Kasper Wilkens

Kim Jeschko
Kristian Krogh
Kristina Bozhkova
Lars Bagger
Lars Blædel Riemann
Lars G. Andersen
Lars L. Juhl
Lars Tveen
Lasse Holm Juhler
Lene Esthave
Lene Sternsdorf
Line Bram
Louise S. Sørensen
Lykke Farre
Marek Brand
Marianne Frank
Marie Ingildsen Grove
Martin Brander
Michael B. Hansen
Michael Hamann
Michael Kjær

Michael Roager
Mikael Jensen
Morten Dohrmann
Morten Gyllenborg
Morten Hartvig Hansen
Morten Møldrup
Morten Rasmussen
Morten Sandvig Olsen
Morten Vestergaard
Nanna Hansson
Nicolai F. Andresen
Nicolas Bernhardi
Niels Agerholm
Niels Peter Nielsen
Niels Sørensen
Olaf Bruun Jørgensen
Ole Damm
Per Alex Sørensen
Pernille Petersen
Pernille Refshauge
Peter Hesseldahl

Peter Kristensen
Peter Maagøe Petersen
Peter Rathje
Peter Søberg
Poul Valdemar Nielsen
Rene Holm Schmidt
Sille Marcussen
Simon S. Sørensen
Stefan Lydal
Stener Glamann
Søren Eriksen
Søren Eskelund Toft
Søren Hermansen
Søren Møller Sørensen
Tina Callesen
Tina Aa.Mørkeberg
Torben Christensen
Torben Esbensen
Aase Nyegaard
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Byrådet i Sønderborg har prioriteret
disse 7 verdensmål som UNESCO
Learning City:

ProjectZero blev i 2007 etableret som et offentligt
privat partnerskab af Bitten & Mads Clausens Fond, SE,
Sønderborg Kommune, DONG Energy (nu Ørsted) og
Nordea-fonden. Sønderborg Forsyning indtrådte i
partnerskabet i 2014.
Sønderborg Kommune modtog i oktober 2018 EUKommissionens pris ”Covenant Cities in the Spotlight”.
Der blev uddelt i alt tre priser, afhængig af by-størrelse,
blandt ca. 7.000 byer og regioner.

Alsion 2 6400 Sønderborg www.projectzero.dk
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