Roadmap2025

Projektbeskrivelser
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Roadmap2025
– sammen finder vi vejen
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.
Byrådets ambitiøse mål om CO2neutralitet i 2029 er en fælles
drivkraft for borgere, virksomheder,
uddannelsesinstitutioner, forsynings-

selskaber og kommunen.
ProjectZero-visionen gør Sønderborg til front-løber 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 %.
I dette dokument kan du læse
om de konkrete projekter, der
skal implementeres frem til
2025.
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INDHOLD

Ejerboliger 5
Boligforeninger 17
Privat udlejning 31
Persontransport 43
Virksomheder 63
Tung transport 77
Landbrug 95
Energi 107
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EJERBOLIGER
Kunderejsen
Fjernvarme udfaser olie- og gasfyr
Reduceret strømforbrug
Tag-integreret solcelleløsninger til parcelhuse
Varmepumper skal udfase olie- og gasfyr

Retur til forsiden
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Projekt: Kunderejsen
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

ZERObolig-kunderejsen skal hjælpe
områdets boligejerne i både by og på
landet med at gennemføre rentable
energirenoveringer.

Opgaven er at gøre
renoveringsprocessen både synlig, nem
at deltage i og attraktiv at fuldføre i et
eller flere step. Dette forudsætter, at
både boligejere og de relaterede
stakeholders bakker aktivt op, således at
mindst 60% af boligejerne i 2025 har
påbegyndt eller fuldført deres
renoveringsrejse.

ZERObolig-kunderejsen er motor for
alle Roadmap2025-ejerboligindsatser
og sikrer, at alle ejerbolig-initiativer
kobles til stakeholder-samarbejdet om
kunerejsen samt den fortsatte rejse mod
EU´s NZEB ambition om Nearly ZERO
Energy Buildings.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Kunderejsen har 11 steps, som skal
• understøtte boligejernes
beslutningsproces og gøre det nemt at
igangsætte egne projekter
• hjælpe boligejerne med at synliggøre
deres indsatser efterfølgende
• hjælpe boligejerne med at igangsætte
nye renoveringsprojekter

Projektet bygger på erfaringer og
indsigter erhvervet i EU REFURB
projektet, som blev gennemført med 16
europæiske partnere fra 6 europæiske
regioner. Fra Danmark deltog Aalborg
Universitet, Clean og ProjectZero.

Kunderejsen bygger på ZERObolig og
læringen fra EU REFURB-projektet.

Projektets rapporter, erfaringer og
anbefalinger kan hentes på
www.go-refurb.eu.

Mange danske kommuner har fulgt
samme udviklingsspor som Sønderborg
og igangsat sporadiske initiativer i
krydsfeltet mellem borgere, bolig,
håndværkere, oliefyr, fjernvarme etc.
Feedback og erfaringerne viser, at der
er behov for et nyt samlet dansk
approach til effektive energieffektiviseringsindsatser rettet mod
ejerboligerne.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

ZERObolig-kunderejsen er forankret i
ProjectZero-sekretariatet, men
hensigten er at drifte indsatsen i et
forpligtende samarbejde mellem de
relevante stakeholders, som bidrager
med finansiering og egne indsatser.

Projektet har stor interesse for både
EU og danske byer (se ovenfor), og det
forventes derfor muligt at hente funding
fra enten statsmidler eller EU-projekter,
som er fokuseret på skalering til fuld
skala.

Ud over lokale stakeholders bør også
nationale aktører inviteres med. Disse
omfatter bl.a.
- Synergi (industrien)
- Energistyrelsen
- Tekniq, Dansk Byggeri, 3F, Dansk
Energi
- Realdania

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Den primære målgruppe er
Sønderborg-områdets ca. 19.000
boligejere på både land og i byer med
fjernvarme.
Den sekundære målgruppe er de
stakeholders, som kan understøtte
kunderejsens 11-step med råd,
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Kommunen
Borger
Virksomheder
vejledning og support - og som selv får
værdi af deltagelse i processen.
ZERObolig-kunderejsen er således med
til at programmere et mere effektivt flow
og dermed styrke processens
modenhed og områdets samarbejde.

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

De primære partnere er uddannelse,
håndværkere, pengeinstitutter,
politikere - suppleret med nationale
aktører

ja, jvf. ovenstående

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Usikkerheden knytter sig primært til
evnen til at få etableret en stærk synlig
proces, som på tværs af traditionelle
stakeholders kan hjælpe boligerne på
deres renoveringsrejse.

Det nødvendige grundlag for at starte
projektet er tilstede.

Ambitioner, vilje og finansiering udefra.

ton CO2-reduktioner, primært høstet ved
en bedre klimaskærm.

Projektet skaber også grundlag for
øvrige CO2-reduktioner i segmentet.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Frem mod 2025 forventes en styrket
kunderejse at bidrage med ca. 15.000

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
De positive effekter omfatter:
- borgerinddragelse/-deltagelse
- bedre bolig og indeklima
- jobskabelse og økonomisk vækst

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
- branding af Sønderborg som
first-mover på området
- kompetenceudvikling og eksport af
løsninger/koncepter

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 etablere partnerskab & styregruppe, formulere projektplan, ansætte projektleder i ProjectZero, søge funding og igangsætte
projektet - projektet er motor for alle ejerbolig-projekter og bør derfor synkroniseres med Roadmap2025-projekterne, som er
fokuseret på varmepumper, fjernvarme, tag-integrerede solcelle-løsninger samt elbesparelser. Der fokuseres i 2019 særligt på at
styrke samspillet mellem håndværkere, pengeinstitutter, ejendomsmæglere i step 4-11.
2020 projektudvikling og eksekvering med fokus på realisering af specifikke 2020 milestones, forberede særlige indsatser på
varmepumper i landområder med henblik på at understøtte statslige indsatser fra 2021/2022. Der fokuseres i 2020 særligt på at
styrke samspillet mellem de relevante aktører i kunderejsens step 1-4 samt på at fine-tune øvrige indsatser i relation til
budskaberne i den indledende faser.
2021 projektudvikling og eksekvering med fokus på realisering af specifikke 2021 milestones
2022 projektudvikling og eksekvering med fokus på realisering af specifikke 2022 milestones
2023 projektudvikling og eksekvering med fokus på realisering af specifikke 2023 milestones
2024 projektudvikling og eksekvering med fokus på realisering af specifikke 2024 milestones
2025 projektudvikling og eksekvering med fokus på realisering af specifikke 2025 milestones

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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Projekt: Fjernvarme - udfasning af olie- og gasfyr
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Udfasning af de resterende ca. 400
oliefyr og 3.700 gasfyr i byer, som
erstattes med fjernvarme.

At alle oliefyr i byerne er skrottet og
boligerne tilsluttet fjernvarme.
At 60% af gasfyrene i byerne er skrottet
og erstattet med fjernvarmetilslutninger.

I takt med at fjernvarmen bliver grøn, er
fjernvarme en nem, tryg og bekvem
løsning.

Indsatsen skal ses i tilslutning til
ZERObolig-kunderejsen, idet omstilling
af varmekilder bør rangere højt på listen
over initiativer, som boligejerne kan
igangsætte for egen bolig.

ZERObolig-kunderejsen er motor for
alle Roadmap2025-ejerboligindsatser
og sikrer, at dette initiativ også kobles
med en mere energieffektiv klimaskærm
og den fortsatte rejse mod EU´s
nZEB-ambition om nearly ZERO Energy
Buildings.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Sønderborg Fjernvarme planlægger en
generel revision af tarifstruktur, med
henblik på at kunne tilbyde en mere
attraktiv pris ved tilslutning til
fjernvarme. Herunder anvendelse af
kampagnetilbud i nye fjernvarmeområder ved fusioner mellem selskaber
m.v.
- Erfaringer fra branchen viser, at
kampagnetilbud virker og booster
tilslutningstakten.

Indsatsen er et boost af
fjernvarmeselskabernes løbende
indsatser for at øge tilslutningen til
allerede udlagte fjernvarmenet samt i
nye områder.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Finansieringen skal ske via tilslutning
af nye forbrugere, idet projektet ikke
må realiseres på bekostning af de
eksisterende forbrugere.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Projektet er forankret hos områdets
fjernvarmeselskaber med Sønderborg
Fjernvarme som tovholder.
Den primære målgruppe er boligejere i
byer med olie- og gasfyr. Projektets
sekundære målgrupper er alle
relaterede stakeholders.
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Kommunen
Borger
Virksomheder
Projektet bygger på ZERObolig
-kunderejsens 11-step.
Der er især behov for at styrke
samarbejdet med de lokale
VVS-firmaer.

Politik
By
Åben land
Den kommunale varmeplan (2015)
udgør fundamentet for fjernvarmens
udbygning og brændsler. I Nordborg
konverteres gas til biomasse og
overskudsvarme målrettet boliger og
virksomheder i både Nordborg og
Sønderborg.

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

De primære partnere er
fjernvarmeselskaberne, VVS-firmaer,
pengeinstitutter og lokale politikere.

ja, jvf. ovenstående

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Usikkerheden knytter sig primært til
evnen til at skabe en attraktiv
valueproposition, som kan få
boligejerne til at skrotte deres olie- og
gasfyr.

Det nødvendige grundlag for at starte
projektet er tilstede.

Ambitioner, samarbejde og handlekraft

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Frem mod 2025 forventes en styrket
indsats at bidrage med ca. 4.500 tons

CO2-reduktioner.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
De positive effekter omfatter:
- borgerinddragelse/-deltagelse
- bedre bolig og indeklima
- mindre partikel forurening

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
- bedre udnyttelse af energien i FV
- jobskabelse ved omstilling af anlæg
- energipengene bliver i området

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 fokus på nye områder i Gråsten og Nordborg. Konverteringer baseret på kampagnetilbud, samtænke indsatsen med
ZERObolig-kunderejsens 11-step. 15% af basis konverteret.
2020 fortsat fokus på Gråsten og Nordborg. Yderligere 15% af basis er konverteret.
2021 fortsat fokus på nye områder, nye kampagner og konvertering af yderligere 10% af potentialet.
2022 suppleret med justerede tariffer og målsætning om yderligere konvertering af 10% af potentialet.
2023 suppleret med justerede tariffer og målsætning om yderligere konvertering af 5% af potentialet.
2024 suppleret med justerede tariffer og målsætning om yderligere konvertering af 5% af potentialet.
2025 suppleret med justerede tariffer og målsætning om yderligere konvertering af 5% af potentialet.

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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Projekt: Reduceret strømforbrug
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Der er behov for at fastholde
boligejernes strømbesparelser, idet
udsigt til både elbiler og varmepumper
(på landet) vil udfordre elnettets
kapacitet i de kommende 10+ år.

Målet er at sænke det klassiske
elforbrug med 10% frem mod 2029,
svarende til en reduktion af elforbruget
med 8.429 MWh.

Projektet understøtter ambitionen om
boligejernes skifte til elbiler fra ca. 2021
og til flere varmepumper på landet.

Målet for 2025 er en reduktion på 6%.

ZERObolig-kunderejsen er motor for
alle Roadmap2025-ejerboligindsatser
og sikrer, at dette initiativ også kobles
med en mere energieffektiv klimaskærm
og den fortsatte rejse mod EU´s NZEB
ambition om Nearly ZERO Energy
Buildings.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Fokus er på belysning og apparater, og
virkemidlerne er oplysning og
kampagner i samarbejde med relevante
stakeholders.

Boligejerne kender
energisparekampagner fra bl.a.
mærkning af hvidevarer, elektronik og
skifte til LED-belysning. Opgaven er fuld
skala på LED og fokus på energimærket ved nye købsbeslutninger.

ZEROkørekort-indsatser i områdets
folkeskoler skaber krydspres på
familiernes indkøb og
apparatanvendelse.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Projektet skal drives som en del af
ZERObolig-kunderejse og skabe
opmærksomhed om de mange (købs)
beslutninger vedr. apparater, som
familierne løbende træffer - samt deres
energimæssige konsekvenser.

Ud over at spare energi, så sparer
familien også penge!
Udfordringen er at få familierne til at
tænke totaløkonomi over apparatets
levetid.

Det forventes, at områdets butikker vil
bakke op om indsatsen.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Den primære målgruppe er boligejere
med højt klassisk elforbrug, som
stammer fra gamle apparater,
hvidevarer og glødelamper.

10

Kommunen
Borger
Virksomheder
Den sekundære målgruppe er børn i
områdets folkeskoler, som bearbejdes
igennem ZEROkørekort i både
indskoling, mellemtrin og udskoling.

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

De primære partnere er butikker og
områdets folkeskoler.

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Faldende strømpriser udhuler
boligejernes motivation til at spare på
strømmen.

Det nødvendige grundlag for at udvikle
best practice cases og projektplan er
allerede nu tilstede.

Kampagner baseret på fælles
ambitioner, samarbejde og vilje.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
I takt med at strømmen bliver
CO2-neutral, så forsvinder

CO2-reduktionen. Derfor er energibesparelsen også det centrale fokus.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

De positive effekter omfatter:
- borgerinddragelse/-deltagelse
- reduceret netbelastning
- lavere strømregning

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 udarbejde kampagneplan i samarbejde med udvalgte stakeholders (Mommark handelskostskole, BC Syd, butikker m.v.).
Parallelindsatser i områdets 17 Folkeskoler, hvor ZEROkørekort er med til at skabe opmærksomhed og deltagelse fra børn &
unge.
2020 eksekvering af handleplaner med effektmålinger
2021 eksekvering af handleplaner med effektmålinger
2022 eksekvering af handleplaner med effektmålinger
2023 eksekvering af handleplaner med effektmålinger
2024 eksekvering af handleplaner med effektmålinger
2025 eksekvering af handleplaner med effektmålinger

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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Projekt: Tag-integreret solcelleløsninger til parcelhuse
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Mange af områdets 10.000 parcelhustage skal over de kommende år
renoveres. I takt med fortsat faldende
priser på solcelleanlæg forventes en
stigende interesse for at integrere
solcelleløsninger i den nye tagløsning.

Det forventes, at løsningerne bliver
økonomisk attraktive fra ca. 2022, og at
ca. 20% af boligejerne inden 2029 har
etableret egen tag-integreret
solcelleløsning - evt med batteriløsning.

Konceptet understøtter ambitionen om
boligejernes skifte til elbiler fra ca. 2021.

For 2025 er fastsat et måltal på ca. 5%
af boligerne, svarende til ca. 500 boliger.

ZERObolig-kunderejsen er motor for
alle Roadmap2025-ejerboligindsatser
og sikrer, at dette initiativ også kobles
med en mere energieffektiv klimaskærm
og den fortsatte rejse mod EU´s NZEB
ambition om Nearly ZERO Energy
Buildings.

Der er tale om integrerede løsninger!

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

- beskrivelse af pakkeløsninger til
forskellige hustyper
- all-in-one pakke med installation,
financiering, forsikring etc.
- uddannelsespakke til håndværkerne
- promotion og kommunikation

Knap 1.700 boligejere høster allerede
energi fra solen med egne, overvejende
tagmonterede solcelleanlæg.

Der spares omkostninger ved at
integrere solcelleløsningen samtidig
med skifte af tagbelægning.

Mange boligejere viser interesse for at
anskaffe supplerende batteriløsninger,
og flere har allerede erfaringer med at
gøre boligen/familien mindre afhængig
af nettilslutning.
Områdets håndværkere har
løsningerne.

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 solcelle-kapacitet,
som boligejeren kan etablere.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Projektet skal drives som forretning af
de primære stakeholders (tømrer,
elektriker). Konceptet har potentialer
udenfor Sønderborg, hvilket kan styrke
et muligt partnerskab.

Værdiskabelsen sker dels hos
boligejerne, hvor energimærket rykker
op og forøger boligens værdi samtidig
med, at der opnås en æstetisk løsning.

Komponentleverandører har interesse i
at skabe integrerede (modulære)
systemløsninger, som er nemme at
installere.

Dels styrkes beskæftigelsen hos
elinstallatører som følge af en anslået
relateret investering på 200+ mio dkk i
perioden frem mod 2029.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Den primære målgruppe er boligejere
med parcelhuse, som står overfor en
udskiftning af taget, som følge af ælde
eller skade.
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Kommunen
Borger
Virksomheder
De sekundære målgrupper er alle
relaterede stakeholders, som med
kunderejsens 11-step skal synkronisere
budskaber og handlinger. Dette gælder
især samarbejdet med de lokale
elinstallatører.

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

De primære partnere er områdets
elinstallatører, tømrerfirmaer og
pengeinstitutter. Alternativt findes
nationalt tagvirksomheder, som kan

levere den integrerede løsning.

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Ændrede skatteregler, nettariffer eller
beregningsregler for energimærket kan
spærre for opskalering af
projektforslaget.

Det nødvendige grundlag for at udvikle
cases og projektplan er allerede nu
tilstede.

Løsninger, ambitioner, samarbejde og
handlekraft

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Frem mod 2025 forventes konceptet at
bidrage med ca. 3.500 tons

CO2-reduktioner.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
De positive effekter omfatter:
- borgerinddragelse/-deltagelse
- bedre energimærke og salgspris
- nye virksomheder

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
- producere, lagre og anvende egen
energi

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 udarbejde value-propositions og finansieringsløsninger for teknisk løsningskatalog. Udarbejde projektplan med relaterede
stakeholders, som integreres i ZERObolig-kunderejsen. Udvikle pilot-installationer.
Forholde sig kritisk til timing af fuldskala-indsatser.
2020 eksekvere piloter og vurdere optimal fremtidig timing i forhold til pris/performance på solceller
2021 eksekvere piloter og vurdere optimal fremtidig timing i forhold til pris/performance på solceller
2022 maksimere effektskabelsen og tilpasse indsatser i samarbejde med stakeholders
2023 maksimere effektskabelsen og tilpasse indsatser i samarbejde med stakeholders, opdatere handleplan
2024 maksimere effektskabelsen og tilpasse indsatser i samarbejde med stakeholders
2025 maksimere effektskabelsen og tilpasse indsatser i samarbejde med stakeholders

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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Projekt: Varmepumper skal udfase olie- og gasfyr
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Udfasning af de resterende ca. 1.850
oliefyr og 3.300 gasfyr på landet, hvor de
skal erstattes af eldrevne
varmepumpeløsninger.

Målet er i 2029, at alle oliefyr og mindst
50% af gasfyrene er skrottet til fordel for
varmepumper.

Hertil kommer sommerhuse og boliger
med biomasse og el-radiatorer, som
også bør udskiftes til eldrevne
varmepumpeløsninger.

For 2025 er målsætningen at have
udfaset 75% af oliefyrene samt 30% af
gasfyrene.

ZERObolig-kunderejsen er motor for
alle Roadmap2025-ejerboligindsatser
og sikrer, at dette initiativ også kobles
med en mere energieffektiv klimaskærm
og den fortsatte rejse mod EU´s NZEB
ambition om Nearly ZERO Energy
Buildings.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Projektet er forankret i Sønderborg
Kommune og indeholder følgende plan
1. Udarbejdelse af budskabs- og
økonomiplatform
2. Kørekort til første-gangs-købere
3. Udvikling af
finansieringspakkeløsning med kort
tilbagebetalingstid
4. Efteruddannelse af håndværkerne
hos producenter af varmepumper
5.Husstandsomdelt reklame

Indsatsen bygger på tidligere
skrot-olie-fyret-kampagner gennemført i
både kommune-, landdistrikt- og
ProjectZero-regi siden 2008.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Møde- og koordineringsaktiviteter
finansieres af jobskabende aktiviteter i
sekretariat for landdistrikter.
Producenter bærer egne omkostninger.
Konceptudvikling af
finansieringspakkeløsning sker hos
interessenter og partnere.
Klimasekretariat (kommunen) afholder
omkostninger til husstandsomdelt
info-kampagne.

Værdiskabelsen sker dels hos
boligejerne, hvor energimærket rykker
op og forøger boligens værdi samtidig
med, at der skabes et bedre indeklima.
Dels styrkes beskæftigelsen i
VVS-virksomhederne som følge af en
anslået relateret investering på 250+
mio dkk i perioden frem mod 2029.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Den primære målgruppe er boligejere
på landet (udenfor fjernvarme-områder)
med olie- og gasfyr.
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Kommunen
Borger
Virksomheder
De sekundære målgrupper er alle
relaterede stakeholders, som med
kunderejsens 11-step skal synkronisere
budskaber og handlinger. Dette gælder
især samarbejdet med de lokale
VVS-firmaer.

Politik
By
Åben land
Den kommunale varmeplan (2015)
udgør fundamentet for omstilling af
områdets varmekilder - både i byerne
(med fjernvarme) og på landet, hvor
varmepumper er den anbefalede
løsning.

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

De primære partnere er kommunen,
områdets VVS-firmaer, pengeinstitutter
og lokale politikere.

Vigtigt at følge med i nye statslige
ordninger og nye nationale
forretningskoncepter.

Vigtigt løbende at undersøge mulig
kobling til de lokale fjernvarme- og
forsyningsselskaber.

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Nye statslige tilskud i 2021 - hvordan
undgås tomgang frem til dette?
Intet offentligt incitament for at bakke op
om indsatsen.

Det nødvendige grundlag for at
fortsætte indsatsen er tilstede, men
budskaber skal times med hensyn til
kommende tilskudsmuligheder.

Ambitioner, samarbejde og handlekraft

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Frem mod 2025 forventes en styrket
indsats at bidrage med ca. 12.000 tons

CO2-reduktioner.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
De positive effekter omfatter:
- borgerinddragelse/-deltagelse
- bedre bolig og indeklima
- mindre partikel forurening

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
- jobskabelse ved omstilling af anlæg
- energi-pengene bliver i området

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 udarbejde value-propositions og finansieringsløsninger for teknisk løsningskatalog. Udarbejde projektplan med politisk
opbakning og stakeholder-deltagelse. Igangsætte projektet.
2020 eksekvere og justere når grundlaget for nye tilskudsordninger (forventeligt fra 2021) er kendte
2021 tilpasse budskaber og indsatser - maksimere effektskabelsen i samarbejde med stakeholders
2022 maksimere effektskabelsen og tilpasse indsatser i samarbejde med stakeholders
2023 maksimere effektskabelsen og tilpasse indsatser i samarbejde med stakeholders, opdatere handleplan
2024 maksimere effektskabelsen og tilpasse indsatser i samarbejde med stakeholders
2025 maksimere effektskabelsen og tilpasse indsatser i samarbejde med stakeholders

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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BOLIGFORENINGER
Beboerinddragelse
Benchmark
Digital varmestyring
Energieffektivisering
Grøn varme i boligforeningerne
Solceller til afdelingsforbrug

Retur til forsiden
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Projekt: Beboerinddragelse
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Mere energibeviste beboer
Benchmark iblandt beboerne i
afdelingen.
Alle beboer kender afdelingens og sit
eget gennemsnitsenergiforbrug.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Gennem datalogningen og benchmark
på tværs af afdelingerne kan en
gennemsnitsbeboer beregnes for den
enkelte afdeling.

Kræver samarbejde med
fjernvarmeselskaberne.

Dermed kan beboerne løbende
informeres om deres forbrug i forhold til
afdelingens gennemsnit.

Projektet skal også beskrive
sammenhængen mellem energi og
indeklima, og hvordan beboerne kan
forbedre deres indeklima samtidig med,
at de bor mere energieffektivt.

Informationen skal ske på
beboermøderne samt i forbindelse med
aconto-afregning for varmen.

Beboere med højere forbrug skal have
udleveret spareforslag - både ift. el og
varme.

Skal udbygges med en
ambassadørordning, hvor beboerne
hjælper hinanden til et mindre
energiforbrug.
Projektet bygger på datalogning i
benchmarkprojektet

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Beregning af gennemsnitsforbrug skal
implementeres i benchmarksystemet.

Der skal udarbejdes
informationsmateriale om energiforbrug
og adfærd.

Uddannelse af ambassadørkorps skal
ske på tværs af boligforeningerne for at
udnytte fælles ressourcer.

Muligvis finansieres på tværs af
boligforeningerne, så samme materiale
bruges i alle boligforeninger.

Etableres i samarbejde med
energileverandører.

Beboerinformationen skal ske som en
automatisk del af administrationens
arbejde.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Beboerne
Mere reel sammenligning og dermed
besvarelsespotentiale.
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Kommunen
Borger
Virksomheder
Beboerne kan opnå en mindre
energiregning.

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Beboerne

Fjernvarmeselskaber

Boligforeningerne

Varmeafregningsselskaberne
(Techem, Brunata)
El-selskaber.

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

Informationsdeling med
fjernvarmeselskaberne.

Udfordring at finde ambassadører
samt fastholdelse af interessen for
informationen.

Informationsdeling med elselskaber.

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
2.000 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Energibevidste beboere
Større fællesskab i afdelingerne med
fokus på afdelingens energiforbrug.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Afklaring af samarbejde med energileverandører.
Udrulning af info i de afdelinger, der er tilkoblet benchmarksystemet.
2020 Udrulning af info i de afdelinger, der er tilkoblet benchmarksystemet.
Oprettelse af ambassadører og uddannelse. Udarbejdelse af informationsmateriale til beboerne.
2021 Udrulning af info i de afdelinger, der er tilkoblet benchmarksystemet.
Afholdelse af fastholdelses-workshops for ambassadørkorps.
2022 Udrulning af info i de afdelinger, der er tilkoblet benchmarksystemet.
Afholdelse af fastholdelses-workshops for ambassadørkorps.
2023 Udrulning af info i de afdelinger der er tilkoblet benchmarksystemet.
Afholdelse af fastholdelsesworkshops for ambassadørkorps.
2024 Afholdelse af fastholdelsesworkshops for ambassadørkorps.
2025 Afholdelse af fastholdelsesworkshops for ambassadørkorps.
Evaluering af indsatsen og fornyelse af materialet til uddannelse og beboerinformation.

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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Projekt: Benchmark
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Udrulning af digital energiovervågning af
afdelingernes samlede energiforbrug.
I 2029 skal alle boligforeninger kunne
følge deres afdelingers samlede
energiforbrug i realtime.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

1. Installering af loggere i alle afdelinger
og sammenkobling til digitalt værktøj til
overvågning af energiforbruget.

Projektet er en fortsættelse af
energimonitoreringen i HAPPI-projektet.

2. Implementering af
screeningsmetoder til analyse af
afdelingernes energiperformance for at
kunne benchmarke internt i den enkelte
boligforening.

Projektet er en videreførelse af
boligforeningernes energipolitik.

3. Udvikling af benchmarkværktøj på
tværs af boligforeningerne.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Den enkelte afdeling kan betale for
loggere. Alternativt kan
energiovervågningen være en del af
administrationsbidraget?

Læringen om fordelene ved
energiovervågning kan omsættes til
kurser i energiledelse af lokale
undervisningsinstitutioner.

Loggere skal være en naturlig del ved
renoveringssager.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Målgruppen er administrationerne i
boligforeningerne, primært det tekniske
personale.
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Kommunen
Borger
Virksomheder
Bedre styring af renoveringsplanerne på
baggrund af energidata.
Mulighed for at evaluere
energieffektiviseringstiltag overfor
beboerne.

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Boligforeningerne

EUC-syd

Fjernvarmen

Systemleverandør

SE

Energirådgivere

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Systemopbygning og mulighed for
udvidelser og tilpasning til den enkelte
boligforening.

Er teknologien klar og samarbejdet med
energiselskaberne muligt?

Hvor ligger besparelsen, og hvem skal
betale for loggere? admin eller afdeling?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
2.500 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Større fællesskab mellem
boligforeninger i form af benchmark.

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Bedre viden om energiforbruget i
administrationerne.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 HAPPI-projektet gennemføres
2020 HAPPI-projektet gennemføres
2021 Udarbejdelse af projektplan for udrulning i de enkelte boligforeninger.
Projektforslag på beboermøderne.
2022 Installering af loggere og etablering af opkobling og udvidelse af monitoreringssystemet.
2023 Datalogning - etablering af benchmark i boligforeningerne
2024 Datalogning - etablering af benchmark i boligforeningerne
2025 Datalogning - etablering af benchmark i boligforeningerne

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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Projekt: Digital varmestyring
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Mindre varmeforbrug hos den enkelte
beboer via bedre varmestyring i
lejemålene.
Digital varmestyring i 30 afdelinger på
tværs af boligforeningerne i 2025.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

1. Screening for afdelinger hvor
termostaterne skal udskiftes.

4. Evaluering og yderligere skalering.

2.Udskiftning af gamle termostater med
digitale varmestyring.

Der er allerede foretaget forsøg i B42,
SAB og NAB, som efterfølgende kan
skaleres.

3. Beboerinformation om indstilling af
nyt varmesystem.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Udskiftningen finansieres via
afdelingernes egne midler mod en
forventning om mindre varmeudgift for
beboerne.

Forsøgsprojekter med dynamisk
varmeregnskab kan etableres efter
evalueringsperioden for LBF-forsøg i
2021.

Der kan evt. inddrages leverandører af
løsninger, der kan medvirke til
finansiering via projekter eller forsøg.

Digital varmestyring kan indgå i et
dynamisk energisystem, derfor skal
udvalgte projekter indgå i forsøg med
energilagring via varme i bygninger.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Målgruppen er beboerne, der skal lære
ny teknik at kende.
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Kommunen
Borger
Virksomheder
Digital varmestyring forventes at kunne
spare 10-20% af beboernes
varmeforbrug gennem natsænkning og
bedre justering af varmen i lejemålet.

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Boligforeningerne

Tekniske rådgivere

Beboerne

Leverandører

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

Besparelsespotentialet skal efterprøves.

Modstand imod ny teknologi i
afdelingerne.

Kræver god information til beboerne om
systemet.

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Besparelsen er en del af
energieffektivisering.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Bedre indeklima for beboerne.

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Bedre afkøling af fjernvarmen = bedre
økonomi for afdelingen.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Indsamling af viden fra forsøgsprojekter
2020 Screening for potentielle afdelinger i forhold til vedligeholdelsesplaner mm.
2021 Udskiftning og igangsættelse
2022 Udskiftning og igangsættelse
2024 Udskiftning og igangsættelse
2025 Evaluering af effekt og beboertilfredsheden.
Videre skalering

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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Projekt: Energieffektivisering
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Energieffektivisering gennem
energirenoveringer i afdelingerne.
Energibesparelser på 30% i 2029.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Ud fra energimærkerne for hver afdeling
gennemføres energirenoveringer
løbende som en del af vedligeholdelse
og kvalitetssikring af de almene boliger i
alle boligforeninger.

Erfaringer fra HAPPI-projektet om
beboerinddragelse skal bruges til at
sikre større opbakning til
energieffektivisering i afdelingerne.

Energirenoveringerne udføres både
som enkeltstående tiltag eller som en
del af en samlet renovering af
afdelingen.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Nye finansieringsmuligheder fundet
gennem HAPPI-projektet skal udnyttes
til at igangsætte energirenoveringerne
hurtigere.
Almindelig renoveringer gennemføres
som en del af afdelingernes
vedligeholdelsesplaner.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Beboerne, større viden om fordele på
både energi og indeklima vil forhøje
muligheden for godkendelse af
projekter.
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Boligforeningerne - projektering

Beboerne - godkendelse

ESCO - finansiering

Kommune - tilladelser

Energirådgivere - vejledning og
beregning

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Fjernvarmeprisstrukturen er en
forhindring i forhold til rentabiliteten i
flere tiltag.

Større variabel regning vil kunne forhøje
incitamentet til at gennemføre
energirenoveringerne.

Nye støttemuligheder fra LBF.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
3.500 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Inddragelse af bæredygtighed i
renoveringerne.

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Den samlede indsats på beboere,
bygninger og teknik spiller sammen og
skaber større effekt.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Energirenoveringer i henhold til vedligeholdelsesplanerne i de enkelte afdelinger
2020 Energirenoveringer i henhold til vedligeholdelsesplanerne samt inddragelse af erfaringer fra HAPPI-projektet
i de enkelte afdelinger
2021 Energirenoveringer i henhold til vedligeholdelsesplanerne samt inddragelse af erfaringer fra HAPPI-projektet
i de enkelte afdelinger
2022 Energirenoveringer i henhold til vedligeholdelsesplanerne samt inddragelse af erfaringer fra HAPPI-projektet
i de enkelte afdelinger
2023 Energirenoveringer i henhold til vedligeholdelsesplanerne samt inddragelse af erfaringer fra HAPPI-projektet
i de enkelte afdelinger
2024 Energirenoveringer i henhold til vedligeholdelsesplanerne samt inddragelse af erfaringer fra HAPPI-projektet
i de enkelte afdelinger
2025 Energirenoveringer i henhold til vedligeholdelsesplanerne samt inddragelse af erfaringer fra HAPPI-projektet
i de enkelte afdelinger
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Projekt: Grøn varme i boligforeningerne
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Grøn varme i alle afdelinger i
boligforeninger via enten fjernvarme eller
varmepumper. Succeskriterierne er, at
alle afdelinger har varme via fjernvarme
eller varmepumper.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

1. Screening af alle afdelingernes
nuværende varmekilde.

3. Udarbejdelse af de enkelte
projektoplæg til beboermøder.

2. Alle afdelinger med gas undersøges
for enten konvertering til fjernvarme
eller varmepumper i forhold til
Sønderborg Kommunes varmeplan.

4. Gennemførelse af de enkelte
projekter.

Afdækning af om varmepumper skal
suppleres med gas for peakforbrug.

Igangværende projekter:
Søbo har allerede udskiftet gasfyr med
varmepumper.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Boligforeningerne står selv for
screeningen i forbindelse med
gennemgangen af afdelingerne.

Det skal undersøges, om der er
mulighed for at kombinere
varmepumper med solceller.

Frem mod 2020 kan indregnes tilskud
for CO2-reduktion.
Der skal arbejdes med finansieringen
af konverteringen. Undersøges om
ESCO en mulighed?

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Målgruppen er afdelinger med gasfyr i
boligforeningerne primært udenfor
fjernvarmeområdet.
Løsningen skal give billigere varme til
beboerne i afdelingerne.
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Energirådgivere til beregning
Boligforeningernes administrationer
Beboerne

Der kan inddrages ESCO-leverandører
og producenter.

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Hvordan er økonomien ved
varmepumper?
Kan DGD forhindre omstillingen fra gas
til varmepumper?

Er gas nødvendig som peak-varme ved
brug af varmepumper?
Hvordan sker udrulningen af fjernvarme
i området?

Hvordan sikres beboernes opbakning til
projektet?
Kommunal tilladelse til udskiftning af
varmekilde?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
1.000 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Grøn varme i 20% af
Sønderborg-områdets boliger

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Screening af afelingernes varmekilde. Afstemmes med udrulningen af fjernvarme
2020 Projektering og inddragelse af afdelingsbestyrelser
2021 Afholdelse af afdelingsmøder og igangsættelse af projekterne
2022 Afholdelse af afdelingsmøder og igangsættelse af projekterne
2024 Afholdelse af afdelingsmøder og igangsættelse af projekterne.
Fjernvarme i Guderup og Nordborg afsluttes i 2024

2025 Afholdelse af afdelingsmøder og igangsættelse af projekterne
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Projekt: Solceller til afdelingsforbrug
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Solceller til at dække afdelingens
fællesstrøm.
Afdelinger med bimålere - mulighed for
at dække en del af beboernes
strømforbrug.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Etablering af solcelleanlæg, der kan
dække afdelingens fællesforbrug til
belysning, ventilation og vaskeri.
I afdelinger med bimålere kan
solcellerne også dække beboernes
strømforbrug.

1. Screening af afdelingernes
strømforbrug og afdelinger med
bimålere.

Det skal undersøges, om der er
potentiale for lagring af energi.

3. Etablering af anlæg.

2. Beregning af anlæg og præsentation
på beboermøder.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

ESCO-finansiering af anlæggene
for at beboerne ikke får en
huslejeforhøjelse.

Billigere batterier vil kunne ændre
økonomien i projekterne.

Solceller vil indgå i alle tagrenoveringer
og vil blive baseret på afdelingens
fællesforbrug.

Ved etablering af solceller forberedes
der til udbygning og tilslutning af
lagring for at fremtidssikre systemerne.

Mulighed for boligforeninger at købe
andele i VE-anlæg på marker lokalt?
Alternativt husstandsmøller ved
afdelinger ude i område 4 til
varmepumper.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Boligforeningerne
ESCO
Beboerne
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Kommunen
Borger
Virksomheder
Solceller og produktion af energi er en
del af boligforeningernes fokus på mere
bæredygtigt byggeri.

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

Boligforeningerne - projektering

kommune - tilladelser

ESCO - finansiering

Energirådgivere - vejledning og
beregning

Beboerne - godkendelse

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Besparelsen er en del af
energieffektiviseringsindsatsen

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Bæredygtige afdelinger, der selv
producerer deres energi.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Afsøge finansieringsmuligheder gennem HAPPI-projektet.
2020 Screening for potentiale i afdelingerne
2021 Projektoplæg til beboermøder.
2022 Projektoplæg til beboermøder. Installering af anlæg
2023 Projektoplæg til beboermøder. Installering af anlæg
2024 Projektoplæg til beboermøder. Installering af anlæg
2025 Projektoplæg til beboermøder. Installering af anlæg
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PRIVAT UDLEJNING
Grøn drift
Grøn profil
Grøn varme
Grøn vejledning
Udbredelse af energimærket

Retur til forsiden
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Projekt: Grøn drift
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Højnelse af kvaliteten af
vedligeholdelsesplanerne for
udlejningsejendomme, som skal
understøtte energirenoveringer og
kvaliteten af boligmassen i området.

Fagligt påklædte udlejere til at kende
deres bygninger endnu bedre, hvilket
sikrer fremtidsværdien.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

AMU-kurser for udlejere om drift og
vedligehold efter TI-projektet
"Værdiskabende drift og vedligehold"

Fokus er på den daglige drift og
lovpligtige vedligeholdelsesplaner.

Kurser via EUC Syd for både udlejere
og håndværkere.
Inddragelse af viden om energimærket
samt marginalomkostningerne ved
energiforbedringer ved renoveringer.

Uddannelse af udlejere til at sikre
energieffektiv drift og overblik over
rentable energirenoveringer ved bedre
vedligeholdelse.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Uddannelsen udvikles af EUC Syd og
udbydes som AMU-kursus.
Markedsføring gennem
udlejerforeningen og håndværkere.
Kurset kan udbydes nationalt efter
afprøvning.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Private udlejere og håndværkere.
- bedre overblik over fremtidige udgifter
på ejendommen, sikre værdien af at
bygningerne fastholdes og kvaliteten er
høj
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Kommune

Private udlejere

EUC Syd

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

Kurset skal markedsføres - kan udlejere
se en værdi?

Kan kommunen spille en vejledende
rolle i forhold til vedligeholdelsesplaner?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
1.000 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Højere kvalitet i bygningsmassen

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 EUC udarbejder AMU-kursus. Gennemførelse af testforløb.
Markedsføring af kurset gennem udlejerforeningen
2020 Gennemførelse af AMU-kurset afhængig af tilmelding
2021 Gennemførelse af AMU-kurset afhængig af tilmelding
2022 Gennemførelse af AMU-kurset afhængig af tilmelding
Evaluering af kursus og tilretning.
2023 Gennemførelse af AMU-kurset afhængig af tilmelding
2024 Gennemførelse af AMU-kurset afhængig af tilmelding
2025 Gennemførelse af AMU-kurset afhængig af tilmelding
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Projekt: Grøn profil
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Hæve kvaliteten i bygningerne.
Gøre energirigtige udlejningsboliger
søgbare - efter energimærke eller profil.
Skal understøtte energimærket med
reelle energidata objektivt.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Der skal udarbejdes et objektivt mærke,
som udlejningsejendommen kan
bedømmes efter.

Mulighed for at inddrage allergi og støj i
mærkning for at have en holistisk
tilgang til boligen i forhold til kvalitet og
energi.

Udlejere skal guides gennem digitalt
værktøj til, hvordan de kan renovere
lejemål rentabelt - igangværende
projekt.

Sideløbende skal igangsættes en
kampagne for at oplyse beboerne om
mærket, således det bliver et lokalt
konkurrenceparametre.

Indsatsen kan understøtte skift af
varmekildeprojektet.

Mærket skal vise attraktive boliger og
byområder og også have en dimension
omkring komfort i boligen.
Mærket skal vise koblingen mellem
energi og indeklima.
Kan inddrage IV20 for certificering af
indeklima.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

PZ bidrager med
certificering/mærkning.

Lokale ejendomsmæglere skal være
med til at promovere ordningen.
Samtidig skal søgemaskiner tilrettes
mærkningen.

Screening af bygning skal foregå
gennem lokale håndværkere eller
energirådgivere afhængig af
metodevalg.

Annoncering via udlejerforening.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?

Kommunen
Borger
Virksomheder

Primære fokus er på større lejemål med
fokus på at skabe stabile lejere. Større
lejemål = mere end 80m2

Private udlejere: konkurrenceparametre
til energibevidste lejere, mulighed for at
distancere sig fra konkurrenter.

Segmenteres i områder afhængig af
huslejepotentialet.

Lejere: mulighed for at vælge bolig ud
fra energiforbrug og kvalitet.
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Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Danske lejere

Energirådgivere

Kommunen - byggekontoret

Udlejerforening Sønderborg

Ejendomsmæglere

Håndværkere

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

Kræver ændring hos nationale
søgemaskiner

Kræver megen annoncering for at
skabe kendskab.

Har lejere nok fokus på energiforbrug til,
at mærkningsordningen virker?

Mærket må ikke blive for kompliceret at
udregne.

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Ingen direkte CO2-besparelse understøtter andre tiltag.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Bedre bygninger.
Tydeligør udlejeres indsatser.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Arbejdsgruppe til udarbejdelse af mærkning - udkast til parametre skal efterprøves i forsøg.
2020 Udrulning af mærkningsordning med temamøder og vejledning til udlejere
2021 Temaaftener om mærkningsordning evt. sammen med vejledning i energimærkning. Løbende mærkning via håndværkere.
2022 Temaaftener om mærkningsordning evt. sammen med vejledning i energimærkning. Løbende mærkning via håndværkere.
2023 Temaaftener om mærkningsordning evt. sammen med vejledning i energimærkning. Løbende mærkning via håndværkere.
Evaluering af ordning og tilretning af metode
2024 Temaaftener om mærkningsordning evt. sammen med vejledning i energimærkning. Løbende mærkning via håndværkere.
2025 Temaaftener om mærkningsordning evt. sammen med vejledning i energimærkning. Løbende mærkning via håndværkere.
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Projekt: Grøn varme
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Konvertering af olie og gas til fjernvarme
eller varmepumper.
Ingen oliefyr i udlejningsejendomme i
2025.
Ingen udskiftning af gasfyr i
fjernvarmeområdet - konverteres til
fjernvarme - askefri varme i alle
udlejningsboliger i 2029.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Ved salg af ejendom skal der
udarbejdes et tilbud på skift af
varmekilde til ny køber.

Ved etablering af fjernvarme på Nordals
kontaktes private udlejere med tilbud på
konvertering.

Lokal vvs'er kontakter udlejere, som har
ejendomme med oliefyr, med tilbud på
en udskiftning til varmepumpe. opsøgende rådgivning, energitrim som
en del af systemoptimering skal
medtages.

Løsninger på varmepumper på
abonnement skal undersøges med
Sonfor.

Projektet opdeles mellem konvertering
til fjernvarme og udskiftning af oliefyret.
Gennem udlejerforening kommer
oplysning om prisstruktur i FJV ved
sammenlægning af Sønderborg og
Gråsten og på sigt Augustenborg bedre businesscase.
Indsatsen skal bruge den digitale guide
til energirenoveringer som guide til
udlejere.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Lokale håndværkere skal selv stå for
det opsøgende arbejde - skal have
adgang til liste med registrerede oliefyr
på baggrund af BBR.

Der skal oprettes en gruppe af lokale
varmepumpeleverandører, der skal stå
for projektet med udskiftning af
varmepumper.

Samarbejde imellem
ejendomsmæglerne og
VVS/varmepumpeleverandører for at
udarbejde tilbud.

Udlejerforeningen skal undersøge
muligheden for fællesindkøb af
varmepumper. Derudover skal
udlejerforening samarbejde med FJV
om prisstruktur og indkøbsaftale på
units og udskiftning af varmekilde.

Varmepumper på abonnement via
Sonfor? Mulighed for bedre finansiering
ved konvertering.
Guide til beboere om bedre udnyttelse
af varme udarbejdes af PZ.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Private udlejere - billigere drift
Lejere - bedre og billigere varmekilde

Kommunen
Borger
Virksomheder
VVS - salg og service af anlæg
varmepumpeleverandører - salg og
service af anlæg
Ejendomsmæglere - mere attraktive
boliger ved salg.
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Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Sønderborg udlejerforening
Håndværkere - VVS
Ejendomsmæglere.
Fjernvarmen

Kommunen
Sonfor

Projektansvarlige: Fjernvarme Nordals Sonfor
Konvertering af Oliefyr:
VVS-leverandører og kommunen

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Prisstrukturen på fjernvarme skal tage
højde for tomgang.
Vejledning af udlejere og lejere om
fordele ved ny varmekilde.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
4.000 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Mere arbejde til VVS

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Etablering af håndværkernetværk for opsøgende arbejde. Guide til udskiftning og huslejeregulering udarbejdes.
2020 Opsøgende arbejde af VVS til ejendomme med oliefyr.
2021 Udrulning af Fjernvarme - opsøgende arbejde på Nordals. Opsøgende arbejde af VVS til oliefyr.
Evaluering af indsatsen med oliefyr.
2022 Udrulning af Fjernvarme - opsøgende arbejde på Nordals/Guderup. Opsøgende arbejde af VVS til oliefyr.
2023 Udrulning af Fjernvarme - opsøgende arbejde på Nordals/Guderup. Opsøgende arbejde af VVS til oliefyr.
2024 Udrulning af Fjernvarme - opsøgende arbejde på Nordals/Guderup. Opsøgende arbejde af VVS til oliefyr.
Evaluering af indsatsen med konvertering til fjernvarme.
2025 Udrulning af Fjernvarme - opsøgende arbejde på Nordals/Guderup. Opsøgende arbejde af VVS til oliefyr.

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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Projekt: Grøn vejledning
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Vejledning for udlejere igennem
touch-points i kunderejsen.
360 graders vejledning uafhængig af
rådgivervalg.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Gennemgang af kunderejsen for at
identificere rådgivere for private
udlejere.
Projektet skal ramme ved ejerskift og
igangsættelse af renoveringsprojekter.

Vejledning i marginalomkostningen ved
at vælge en mere energirigtig løsning. rådgivere skal klædes på til at forklare
business-casen ved at investere i
yderligere energitiltag ved en
renovering.

Udarbejdelse af top 5 renoveringstiltag,
der kan betale sig ved renoveringer, når
udlejere er i gang. - skal synliggøre
følgerenoveringer, når udlejere går i
gang med vedligeholdelsesprojekter.

Det skal arbejdes med, hvordan kan
boligkontoret vejlede ved byggesager
og yderligere energitiltag? Brochure og
andet materiale.

Tema gennem udlejerforeningen oplæg via håndværker, energirådgivere
og byggemarkeder/leverandører,
finansieringsinstitutter og
ejendomsmæglere.
Projektet skal arbejde mod enkel
tilgængelig viden.
Alle stakeholdere rundt om udlejere skal
undervises - gennemgang af
kunderejsen for at ramme "øjeblikket",
hvor udlejere har brug for rådgivning.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Interne kurser i byggemarkeder af
leverandører og energirådgivere.

Kursus af håndværkere via EUC for
korrekt vejledning og udregning af
besparelser ved at energirenovere.

Interne kurser hos
finansieringsinstitutter og
ejendomsmæglere af energirådgivere.
Inddragelse af leverandører af
energiprodukter til at finansiere kurser
og workshops.

Uddannelse af håndværkere og
byggemarkeder i økonomien bagved
udlejningsejendomme - skal sikre
bedre vejledning. Digitalt værktøj fra
GI-projekt skal inddrages.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Rådgivere omkring private udlejere mulighed for mersalg gennem bedre
vejledning
Håndværkere får udvidet projekterne
ved almindelige
vedligeholdelsesprojekter.
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Kommunen
Borger
Virksomheder
Bedre energirådgivning.
Byggemarkeder - øget salg af
byggemateriale til energieffektivisering.

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Udlejerforening
Ejendomsmæglere
Håndværkere
Finansieringsinstitutter

Energirådgivere
EUC Syd

ProjectZero skal i opstarten
gennemføre analyse af kunderejsen og
derefter nedsættes grupper til at
udarbejde uddannelse og materiale

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Identificering af kunderejsen og
forståelse af kontaktpunkterne.
Sikre deltagelse af håndværkere fra alle
brancher.

Synliggørelse af håndværkere med
energikompetencer.
Hvordan synliggør vi de
renoveringsprojekter, der gennemføres
for at skabe mere interesse fra udlejere

Sikre vejledning følger varmeplanen, så
ingen udskifter gasfyr i kommende
FJV-områder.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
500 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Holistisk tilgang til rådgivning - afhængig
af udlejerens behov.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Projektgruppe til identificering af kunderejsen. Udarbejdelse af guides og rådgivning.
2020 Udarbejdelse af guides og rådgivning. Udrulning via temaundervisning hos rådgivere.
2021 Udrulning via temaundervisning hos rådgivere. Opfølgningsworkshop med evaluering og efterfølgende tilpasning af tiltag.
2022 Temaundervisning hos rådgivere.
2023 Temaundervisning hos rådgivere.
2024 Opfølgningsworkshop med evaluering og efterfølgende tilpasning af tiltag.
2025 Evaluering af projektet og tilretning af materialet.
Temaundervisning hos rådgivere.

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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Projekt: Udbredelse af energimærket
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Energimærkning af alle
udlejningsejendomme til privatbolig i
kommunen.
Handlingsorienteret energimærker, der
skaber overblik for lejere og udlejere.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Udarbejdelse af Sønderborgmodel af
energimærke i samarbejde mellem
udlejerforening, kommune og
energirådgivere.

Udlejerforeningen kunne stå for et
fælles udbud på energimærke for bedre
pris og kvalitet.
I samarbejde med udlejerforeningen
sættes fokus på energimærkning og
reglerne på området.

Energimærket skal sikre højere
troværdighed i beregninger og
besparelsesforslag.
Informationskampange til lejerne "kender du dit energimærke?" skal
skabe større bevidsthed om
energimærke ved valg af lejebolig.

Der skal udarbejdes vejledning i,
hvordan udgiften til energimærkning
kan tillægges varmeregnskabet.
Infoaftener omkring udnyttelse af
informationerne i energimærket.

Udlejere informeres via andet projekt
om mulighederne for at gennemføre
energiforbedringer.
Kommunen sætter ind med vejledning
overfor manglende energimærker på
privatudlejet ejendomme, så udlejerne
får den rette vejledning. Energistyrelsen
kan inddrages, da de skal udføre
kontrol med mærket.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Opsøgende arbejde gennemføres af
kommunen.

Energimærker kan udarbejdes og
udgiften pålægges varmeregnskabet.
Gennem bedre kvalitet sikres at både
lejere og udlejere kan se udbyttet af
energimærkning.

Informationsarbejdet gennemføres i
samarbejde med udlejerforeningen og
kommunen.

Workshops med energirådgivere,
leverandører og håndværkere: omsæt
energimærket til energirenoveringer.
Skal skabe handling på baggrund af
energimærket.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?

Kommunen
Borger
Virksomheder

Private udlejere

Kommunen

Ejendomsmæglere

Lejere

Energirådgivere

40

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Energirådgivere

Sønderborg Udlejerforening

Ejendomsmæglere

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Projektet kan opfattes som mere kontrol
af udlejere.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Besparelsen er en del af grøn drift
projektet.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Mere energi bevidsthed blandt lejere og
udlejere.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Udarbejdelse af guide til energimærkning og varmeregnskabet.
2020 Screening af ejendommene Workshops - omsæt energimærket til handling og renoveringer.
2021 "Screening af ejendommene Workshops - omsæt energimærket til handling og renoveringer.
2022 Screening af ejendommene Workshops - omsæt energimærket til handling og renoveringer.
2023 Screening af ejendommene Workshops - omsæt energimærket til handling og renoveringer.
2024 Screening af ejendommene Workshops - omsæt energimærket til handling og renoveringer.
2025 Screening af ejendommene Workshops - omsæt energimærket til handling og renoveringer.
Evaluering af effekten af indsatsen - optælling af energimærkede bygninger i Sønderborg kommune

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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PERSONTRANSPORT
Forbedring af den kollektive transport
Fremskrivning af personbiler
Omstilling til gasbusser
Selvkørende busser
Test en elcykel
Transport i virksomhederne
Elbil og plug-in hybrid
Øget cykling blandt børn og unge
Samkørsel

Retur til forsiden
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Projekt: Forbedring af den kollektive transport
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Styrkelse af den kollektive transport
igennem direkte forbindelser og øget
frekvens særligt på buslinje 223.
En mere attraktiv prisstruktur omkring
den kollektive transport undersøges.
Etablering af bedre og sikre
cykelparkering ved kollektive
knudepunkter.

Det vil være en succes, hvis der er 20 %
flere passagerer i 2025.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Analyse af det nuværende
transportbehov og rejseadfærd i den
kollektive transport.
Etablering af flere afgange på buslinje
223 og direkte forbindelse mellem de 2
hovedbyer - Sønderborg og Nordborg.

En økonomisk model for den kollektive
transport skal undersøges, så
prisstrukturen gøres mere attraktiv.
Kommunikationsindsats omkring den
øget frekvens på buslinje 223.

Etablering af cykelparkering ved de
kollektive knudepunkter, samt
etablering af cykelbokse ved udvalgte
områder.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Sønderborg Kommune finansierer
projektet.
Endvidere vil producenterne af
cykelbokse og løsninger indenfor
cykelparkering forvente vækst som
følge af projektet.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Primært borgerne langs buslinje 223.
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Sydtrafik
NGF Nature Energy

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Det skal sikres, at den kollektive
transport ikke oplever et faldende
passagertal.
Projektet skal imødekomme borgernes
holdninger og fordomme.

Optimering af eksisisterende ruter, så
der ikke opstår unødvendige udgifter til
den kollektive transport.
Projektet skal indtænkes sammen med
planerne for den bæredygtige transport.

Det er væsentligt, at der kan gøres brug
af informationer fra rejsekortet, som
giver indsigt i borgernes rejseadfærd og
transportbehov.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
10.000 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Mere bæredygtighed.
Forbedret kollektiv transport.
Vækst hos producenter, som leverer
løsninger til cykelparkering.

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Reduceret transportarbejde.
Mindre trængsel på vejene.
Øget mobilitet.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019
Analyse af informationerne fra rejsekort
Forundersøgelse af behov for frekvens og direkte forbindelser
Kommunikation omkring den kollektive transport
2020
Kommunikation omkring den kollektive transport
Etablering af cykelparkering på udvalgte steder
Øget frekvens på buslinje 223
Etablering af direkte forbindelse mellem hovedbyerne i myldretiden
2021
Kommunikation omkring den kollektive transport
2022
Kommunikation omkring den kollektive transport
2023
Kommunikation omkring den kollektive transport
2024
Kommunikation omkring den kollektive transport
Politisk behandling af mulighederne for den nye økonomiske model
2025
Kommunikation omkring den kollektive transport
Etablering af en nye økonomiske model
Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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Projekt: Fremskrivning af personbiler
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

I perioden 2007-2015 har
Sønderborg-området oplevet en
tilvækst på 3.600 personbiler, og denne
udvikling forventes at forsætte i
fremtiden.
Derfor er der lavet en fremskrivning af
antal personbiler i 2025, hvor der årligt
sker en gennemsnitlig vækst på 1,5 % i
perioden 2016 - 2025, hvilket følger den
hidtil sete tendens i området.

I perioden 2016-2025 forventes antallet
af personbiler at stige med yderligere
5.100 biler.
Dette betyder en samlet stigning på
9.300 personbiler i perioden 2007-2025.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Det øget antal personbiler øger
CO2-udledning med 14.500 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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Projekt: Omstilling til gasbusser
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

I 2017 blev alle Sønderborg-områdets
interne kollektive busser konverteret fra
diesel til biometan, som har resulteret i
en konvertering af 1 mio. liter diesel.
Da Roadmap2025 tager udgangspunkt
i energibalancen for 2016, inddrages
denne CO2-besparelse i roadmappen.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
3.000 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN
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Projekt: Selvkørende busser
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Projektet skal sikre, at
Sønderborg-området bliver udvalgt som
demonstrationsområde for selvkørende
busser på små udvalgte strækninger.

Det vil være en succes, hvis der i
Sønderborg-området er etableret en
testrute i 2025.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Dialog med førende virksomheder
indenfor selvkørende teknologier.
Udvælgelse af testrute, som kan drives
af en selvkørende bus.
Støtte til etablering gennem EU eller
Staten.

Etablering af ladestation til den
selvkørende bus.
Projektet vil være et pilotprojekt og skal
bygge videre på de allerede gjorte
erfaringer fra de lukkede testbaner.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Projektet finansieres gennem støtte fra
EU/stat eller busproducenter.
Der sikres vækst og eksport blandt
virksomheder, der har specialiseret sig
indenfor den selvkørende teknologi.

Det vil være essentielt, at Sydtrafik
inddrages i projektet, grundet deres
store kendskab til den kollektive
transport.
Autonomous Mobility kan inddrages i
projektet, grundet deres store erfaring
med selvkørende teknologi.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Borgerne, som ønsker en fleksibel
kollektive transport.
Det forventes, at flere borgere vil være
tilbøjelig til at vælge den kollektive
transport.
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Sydtrafik
Trafikstyrelsen
Vejdirektoratet

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Det er væsentligt, at projekter forinden
har testet den selvkørende teknologi, og
at den nationale lovgivning tillader
selvkørende busser på offentlige veje.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
500 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Forbedring af den kollektive transport.
Vækst blandt virksomhederne, som er
førende indenfor selvkørende teknologi.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2022
Undersøg muligheden for støtte til etablering af en selvkørende bus og tilskudsmulighederne.
2023
Projektansøgninger
2024
Forarbejdelse i forbindelse med etablering af ladeinfrastruktur og klargøring på testruten
2025
Åbning af den nye testrute.
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Projekt: Test en elcykel
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Øget udbredelse af elcykler/Speed
pedelecs blandt borgerne i
Sønderborg-området, både i byerne og
landdistrikterne.
Dette skal ske ved at lade borgerne
afprøve en elcykel som en del af
hverdagen. På den måde vil mange
fordomme og holdninger blive nedbrudt.

Borgerne skal blive mere bevidste, om at
cyklen ikke er et besværligt valg i
hverdagen.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Test en elcykel relanceres og skaleres
op, således at alle interesseret
cykelhandlere i Sønderborg-området
indgår i projekt.
Mulighed for leasing eller leje af elcykel.
Udarbejdelse af kampagner og
kommunikation om elcykler.
Udvælgelse af ambassadører, som
promoverer og afprøver elcyklen i 1/2 1 år.

Køreteknisk kursus målrettet de ældre.
Overordnet skal der bygges videre på
de allerede gjorte erfaringer fra tidligere
projekter, indsatser og undersøgelser.
Derfor skal test en elcykel nytænkes,
opskaleres og relanceres i samarbejde
med de lokale cykelhandler og
cykelproducenter.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Finansiering sker gennem grøn
transports kampagnemidler for at sikre
en grønnere transport i
Sønderborg-området.
Lokale cykelhandlere og
cykelproducenter vil opleve øget vækst
som følge af mersalg og
reparationer/vedligeholdelse af
cyklerne.

Det er primært cykelhandlerne og
cykelproducenterne, som vil skabe
penge på projektet.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Målgruppen er den brede del af
befolkningen. Det er dog vigtigt at
skelne mellem personer med tilknytning
til arbejdsmarkedet og ældre.
Derfor skal der udarbejdes målrettet
indsatser til hver målgruppe.
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Kommunen
Borger
Virksomheder
Incitamentet for borgerne skal være den
økonomiske besparelse, fastholdelse af
aktivitetsniveauet og sundhedsaspektet
ved at vælge cyklen fremfor bilen.

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Lokale cykelhandler
Cykelproducenter
Cykelforum
Cyklistforbundet

Sundhedscenteret
Ældresagen
Landsbylaugene
Velo

Øvrige pensionistforeninger
Ældrerådet
Motionscykelklubber

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

Det er er en forudsætning, at borgerne
er villige til at vælge cyklen fremfor at
vælge bilen.

Det er ikke nødvendigt at gennemføre
andre projekter forinden.
Det er væsentligt, at cykelhandlerne
ønsker at indgå i projektet og bidrager
med input.

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
4.500 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Ved at flytte borgerne fra personbilerne
over på cyklen, bidrager dette til
følgende positive effekter:
Øget sundhed blandt borgerne

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Færre udgifter til sundhedssektoren
Færre sygedage
Øget fællesskab blandt de cyklende
herunder unge og kollegaer

Mersalg ved områdets cykelhandlerne
Gode rollemodeller for børnene

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

2019
Samarbejde med cykelhandlerne, lancering af elcykel kampagne, Test en elcykel relanceres og fortælling af de gode historier
2020
Afdækning af barrierer, målrettet kampagner og fortælling af de gode historier
2021
Lancering af nyt koncept, fortælling af de gode historier, afholdelse af elcykel-kursus og målrettet kampagner
2022 - 2025
Fortælling af de gode historier, målrettet kampagner og afholdelse af elcykel-kursus
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Projekt: Transport i virksomhederne
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Virksomhederne i Sønderborg-området
skal blive mere bevidste omkring deres
ansattes transportvaner til og fra arbejde
samt i arbejdstiden.
Forbedret infrastruktur hos
virksomhederne, herunder etablering af
ladestander, og reserveret parkering til
de grønne transportløsninger.

En succes vil være, at områdets store
virksomheder har etableret en aktiv
transportstrategi, som bidrager til at
deres medarbejdere vælger grønnere
transportløsninger både privat og i
virksomheden.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Projektet skal indgå i en aktiv dialog
med områdets virksomheder omkring
deres medarbejderes transportvaner,
og særligt bidrage til, at grøn og
bæredygtig transport vælges.
Virksomhederne skal opfordres til at
udarbejde en transportstrategi, som en
del af deres CSR- og klimastrategi.

Strategien skal bidrage til, at
virksomhederne aktivt omstiller
virksomhedens flåde til grønne
transportløsninger, og at deres
medarbejder opnår kendskab og
fortrolighed med disse.
Virksomhederne stiller cykler til
rådighed for deres medarbejder, i et
omfang der giver mening.
Virksomhederne skal endvidere sikre
den nødvendige infrastruktur, herunder
ladestander på virksomhedens egen
p-plads.

Projektet skal bygge videre på
konceptet "de store virksomheder" og
ZEROcompany konceptet, dog med
fokus på transport, og samtidig
sundhedscenteres indsats
"virksomheder med overskud".
Sønderborg Kommune koordinerer
interne projekter og går foran som et
godt eksempel.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Virksomhederne skal selv bidrage til
udarbejdelse og etablering af grønne
transporttiltag, som en del af deres
CSR- og klimastrategi.
Sønderborg Kommune og ProjectZero
bidrager med dialog og sparring.

Der kan med fordel inviteres personer
med kompetencer indenfor flådestyring
og vejledning indenfor området.

Det er primært billeverandører,
cykelhandlere, rådgivere, og elektrikere
som vil skabe vækst og penge på dette
projekt.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Målgruppen er i første omgang
områdets største virksomheder, og
senere kan der udvides til
SMV-segmentet.
De vil styrke deres CSR- og klimaprofil
samt forbedre virksomhedens
sundhedsprofil.
54

Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Danfoss
Linak
Sønderborg Kommune
Danish Crown

Sundhedscenteret
Clever
E.On

Bilforhandler
Leasingselskaber
Cykelhandler

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Projektet skal sikre, at virksomhederne
tager ansvar for deres
transportudledning.

Samkørselsprojektet skal gennemføres
forinden, således at det gode
samarbejde er etableret forinden.

Det er væsentligt, at virksomhederne
ønsker at inddrage transporten som en
del af deres CSR- og klimastrategi.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
5.000 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Bæredygtighed i virksomhederne
Veletableret infrastruktur
Øget samkørsel

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Mere sundhed på arbejdspladserne
Ansvarlige virksomheder
Færre sygedage

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019
Bidrag med målrettet kampagner blandt medarbejderne
2020
Bidrag med målrettet kampagner blandt medarbejderne
2021
Bidrag med målrettet kampagner blandt medarbejderne
2022
Dialog med udvalgte virksomheder omkring udarbejdelse af transportstrategi for persontransporten.
2023
Bidrag med målrettet kampagner blandt medarbejderne
Understøtte virksomhederne med udskiftningen af bilflåden.
Bidrage med små undervisningskursuser til brugen af elbiler og elcykler
Dialog med udvalgte virksomheder omkring udarbejdelse af transportstrategi
2024
2025
Understøtte virksomhederne med udskiftninger i bilflåden.
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Projekt: Elbiler og plug-in hybrid
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

En øget andel af elbil og Plug-in-hybrid
(PHEV) i Sønderborg-området.
Flere borgere bliver bevidste om elbiler
og PHEV og har haft mulighed for at
testkøre denne type bil.
Udvidelse af ladeinfrastrukturen i det
offentlige rum.

Ubegrænset parkering for elbiler og
PHEV i Sønderborg-området.
Gratis brug af færgen Bitten for elbiler og
PHEV.
Sikre en politiske stabilitet omkring
afgiftsstrukturen og evt.
tilskudsordninger.

Målet er at opnå en elbilandel på 10 % i
2025.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Dialog med borgerne om elbiler/PHEV
gennem fortællinger, kampagner og
årlige events.
Udvælgelse af elbilambassadører, som
kan formidle budskaber om
elbilens/PHEV's fordele i borgernes
hverdag.
Borgerne skal tilbydes muligheden for
at test en elbil som en del af hverdagen.
Erfaringerne fra det tidligere koncept
test en elbil opskaleres og erfaringerne
derfra inddrages.

Sønderborg Kommune skal arbejde på
en politisk påvirkning på Christiansborg,
så der sikres en stabil og fremtidskendt
afgiftsstruktur.
Der skal sikres, at Sønderborg-området
fremadrettet vil bevare den gode
ladeinfrastruktur, derfor skal der
opsættes yderligere ladestandere i takt
med, at elbil og PHEV-bestanden stiger.
Alle p-pladser med tilhørende
ladestander skal udelukkende være
forbeholdt PHEV og elbiler i 2025.

Alle elbiler og og PHEV tilbydes
ubegrænset parkering, og samtidig skal
det være muligt at benytte færgen
Bitten gratis, indtil en given andel af
grønne biler opnås i
Sønderborg-området.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Sønderborg Kommune finansierer
dette med mulighed for at søge
projektmidler til afholdelse af test en
elbil. Dette er med til at understøtte
indsatsen for den grønne transport.
Udbyderne af ladestanderne forventes
at ville investere i opstilling af
ladestandere i takt med, at andelen af
PHEV og elbiler stigere. Dette er med
til at forbedre deres
forretningsgrundlag.

Bilforhandlerne har en afgørende
betydning i projektet, da de skal
fungere som ambassadører sammen
med FDEL. De skal endvidere
inddrages for at være en del af de
årlige events. Bilforhandlerne vil
endvidere være dem som sikres
økonomisk gevinst, som følge af
projektet.

Lokale elektrikere kan inddrages i
forhold til etablering af offentlige og
private ladestandere.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Målgruppen er alle bilejere og
kommende bilejere, hvor der skal gøres
en aktiv indsats for, at de vælger elbiler
eller PHEV ved udskiftning af deres
nuværende bil.
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Kommunen
Borger
Virksomheder
Fordelene for dem vil være en forbedret
køreglæde, muligheden for at afprøve
elbilerne som en del af hverdagen og
samtidig reduktion af deres
TCO-omkostninger.

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Bilforhandlerne
FDEL
Byrådet
Transportrådet

Ionity
Clever
E.On

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Projektet skal sikre, at borgerne
fremadrettet vil rette blikket mod PHEV
og elbiler, når de står overfor et bilskifte.

Det er væsentligt, at der kommer en
afklaring på afgiftsstrukturen for
elbilerne og eventuelle
tilskudsordninger.

Afgiftsstrukturen spiller sammen med
den teknologiske udvikling en
afgørende faktor for andelen af elbiler i
2025.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
10.500 tons CO2

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Mindre trafikstøj i byerne
Vækst hos ladestanderudbydere,
elektriker og bilforhandlerne
Reduceret CO2-udledning

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019
Mød det grønne køretøj event, kommunikationsindsats, deltagelse i borgerarrangementer med fokus på formidling om
PHEV/Elbiler. Sønderborg Kommune undersøger muligheden for etablering af ubegrænset parkering og gratis brug af færgen
Bitten for alle PHEV- og elbilejere.
2020
Mød det grønne køretøj event, deltagelse i borgerarrangementer, og fortælling af den gode historie
2021
Mød det grønne køretøj event, deltagelse i borgerarrangementer, og udvidelse af infrastrukturen
2022
Mød det grønne køretøj event, deltagelse i borgerarrangementer, og afholdelse af test en elbil.
2023
Mød det grønne køretøj event afholdelse af test en elbil, deltagelse i borgerarrangementer,og fortælling af den gode historie
2024
Mød det grønne køretøj event, test en elbil, fortælling af den gode historie, udvidelse af infrastrukturen, deltagelse i
borgerarrangementer.
2025
Mød det grønne køretøj event, test en elbil, fortælling af den gode historie og deltagelse i borgerarrangementer
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Projekt: Øget cykling blandt børn og unge
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Flere børn og unge fravælger den
inaktive transport til fordel for cyklen.
Børn og unge skal føle sig sikre i
trafikken, således at dette ikke bliver en
barriere for dem eller forældrene. På sigt
skal færre børn køres i skole.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Øget trafiksikkerhed: sikker skoleveje
herunder afdækning af bilfrizone ved
skolerne, cykelbusser til skolerne.
Trafikundervisning for børn og unge.

Overordnet skal der bygges videre på
de allerede gjorte erfaringer fra tidligere
projekter, indsatser og undersøgelser.
Dette skal understøtte visionen, om at
blive Syddanmarks mest cyklende
kommune i 2028.

Dialog med forældre, elever og
uddannelsesinstitutioner omkring
barrierne ved cykling i dagligdagen.
Adfærdsregulerende kampagner.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Finansiering sker gennem grøn
transports kampagnemidler
Cykelhandlere og cykelproducenter vil
opleve øget vækst som følge af
mersalg og
reparationer/vedligeholdelse af cykler.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Målgruppen er børn og unge i alderen
6-18 år og deres forældre med særligt
fokus på overbygningen og
børnehavebørn.
Fordelen ved projektet er øget sundhed
og læring.
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Lokale cykelhandlerne
Cykelproducenter
Cykelforum
Cyklistforbundet

Uddannelsesinstitutioner
Sundhedscenteret
Skolebestyrelserne

House of Health
SFO'erne
Børnehaver

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

Forældres holdninger til
trafiksikkerheden ved skolerne.
Unges holdninger til cykling.

Det er en forudsætning, at vi har
skolerne, skolebestyrelsen og
politikernes opbakning.

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
1.500 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Øget sundhed blandt børn og unge.
Øget fællesskab blandt de cyklende.
Mere selvstændige børn og unge.

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Mere trafiksikre børn og unge.
Mersalg ved områdets cykelhandlerne.
Øget trafiksikkerhed.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019
Afholdelse af adfærdsregulerende kampagner, den igangværende dialog med skolerne opretholdes, og der skal ske en fortælling
af de gode historier
2020
Afholdelse af adfærdsregulerende kampagner, afdækning og udvikling af trafikundervisning til børn og unge, og fortælling af de
gode historier
2021
Afholdelse af adfærdsregulerende kampagner, fortælling af de gode historier, forsæt udvikling af trafikundervisning og afdækning
af mulighederne for bilfrizoner ved skolerne.
2022
Afholdelse af adfærdsregulerende kampagner og fortælling af de gode historier
2023
Fortælling af de gode historier, afholdelse af adfærdsregulerende kampagner, etablering af bilfrizoner ved skolerne og udvikling
samt etablering af cykelbusser
2024
Afholdelse af adfærdsregulerende kampagner og fortælling af de gode historier
2025
Afholdelse af adfærdsregulerende kampagner og fortælling af de gode historier
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Projekt: Samkørsel
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Større samkørselsgrad i private
personbiler.
Øget samkørsel ved områdets store
virksomheder.
Etablering af flere 'kør mæ bænke' og
sikre et øget kendskab til bænkenes
formål.
Reduktion af områdets trafikarbejde og
undgå tilkøb af nye/flere biler.

Pilotprojekt med etablering af delebil på
villavej.
Projektet vil være en succes, hvis der vil
være en reduktion i bilflåden på 60 biler
frem mod 2025.

Målet er, at 2.500 medarbejdere og
unge samkører i 2025.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Der bygges videre på Gomore, Nabogo
og andre samkørselstjenesters
erfaringer.
Projektet vil øge antallet af 'kør mæ
bænke', som placeres ved centrale og
strategiske placering i byerne og
landdistrikterne.
Der indgås et samarbejde med
områdets store virksomheder om at
fremme samkørsel til arbejdspladsen
blandt medarbejderne.

Dialog med ungdomsrådet og
uddannelsesinstitutioner om unges
behov og interesse for at samkøre.
Der laves informationsmaterialer
omkring samkørsel med fokus på
fordele og de økonomiske besparelser.
Der skal etableres et delebilsordning på
en lokal villavej i Sønderborg-området,
hvor 4-5 husstande deles om en fælles
bil. Der skal vælges en vej, hvor en
større andel af borgere med et ikke fast
pendlerbehov kan inddrages.

Landsbybusserne styrkes for at
opretholde og øge den samkørsel, den
bidrager til i landdistrikterne. Dette skal
ske gennem en øget
kommunikationsindsats i
landsbylaugene og indbyggerne i
områdets landdistrikter.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Projektet finansieres som en del af
midlerne til implementering af grønne
transportløsninger fra Sønderborg
Kommune.
Det er essentielt, at
samkørselstjenesterne inddrages for at
drage nytte af deres viden og
platformer. Men også for at sikre vækst
og øget økonomisk omsætning i deres
virksomheder.

Produktionsskolen inddrages for at
kunne producere 'kør mæ bænkene'.
De lokale bilforhandlere inddrages ift.
etablering af en lille delebilsordning på
en lokal villavej. Sønderborg Kommune
bidrager med juridisk bistand.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Daglige pendlere
Borgere med behov for lejlighedskørsel
Unge som dagligt skal transporteres til
ungdomsuddannelserne
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Kommunen
Borger
Virksomheder
Borgere som har et sporadisk eller
begrænset behov for bil nummer 2.

Politik
By
Åben land
Deres fordele ved samkørsel vil være
den økonomiske gevinst og de sociale
relationer.

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Danfoss
Linak
Sønderborg Kommune (som
arbejdsgiver)

Danish Crown
Landbrugsstyrelsen
Øvrige virksomheder

Bilforhandler
NaboGo
Uddannelsesinstitutioner
Produktionsskolen

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
500 tons.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Øget mobilitet
Større tilgængelighed og mobilitet på
tværs af byerne, virksomheder og
landdistrikterne

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Reduktion i antallet af køretøjer
Reduktion i transportarbejdet

Uddannelse af unge på
produktionsskolen
Sociale relationer

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

2019
Kommunikationsindsats omkring de opsatte 'kør mæ bænke'.
Dialog med områdets største virksomheder og uddannelsesinstitutioner om interessen for samkørsel blandt de medarbejderne og
studerende.
2020
Påbegynd dialogen med samkørselstjenesterne omkring et samarbejde
Lancering af samkørselsordninger på virksomhederne
Etablering af pilotprojekt med lokal delebil på villavej
2021
Udbredelse af flere 'kør mæ bænke' ved områders trafikale knudepunkter og i landdistrikterne
Kommunikationsindsats om fordelene ved samkørsel
2022
Kommunikationsindsats om fordelene ved samkørsel
2023
Videreudvikling af 'kør mæ bænke'-konceptet
Kommunikationsindsats om fordelene ved samkørsel
2024
Lancering af 'kør mæ bænk 2.0'
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VIRKSOMHEDER
Energi på tværs
De Store Virksomheder
Kommunikation & Adfærd
Teglværkerne
ZERObutik
ZEROcompany

Retur til forsiden
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Projekt: Energi På Tværs
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Det strategiske mål med energi på tværs
er at bruge virksomhederne til at hjælpe
hinanden på tværs af størrelser og
arbejdopgaver.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

I energi på tværs af virksomhederne
skal der under eksisterende
ERFA/netværksmøder tages hånd om
deling af viden og teknologier.

- Kraftvarmeværker
- Klimaskærm
- Landspolitiske tiltag – fradrag
- Varmegenvinding
- Har SMV’erne nok fokus på energi?
- Køling

Tiltag:
- Energilagring
- Understøtte lokale VE-anlæg
- Hvem kan udvikle løsningen?
- Batteri

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Netværksgrupperne skal kunne se en
fordel i, at grupperne i de enkelte
netværk skal dele viden om
energiprojekter.
Netværkene skal have en forståelse for
energi samt en interesse for energi.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Struktureret ERFA, hvor videndeling kan
samles om konkrete tiltag ,som ønskes
iværksat.
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Repræsentanter/rollemodeller fra hver
målgruppe
PZ

Netværksgrupper
GroNet
Finansiering

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Netværkene tager ikke ideen til sig.
Betaling for deltagelse i netværk.
Virksomhedslederen/ejeren er ikke i
netværket.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Ingen direkte CO2
besparelse - understøtter de

andre projekter - ZEROcompany, De
Store Virksomheder, ZERObutik.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Virksomhedslederen tager som den
første stilling til energieffekterne.

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Medarbejderne bliver inddraget.
Mere bæredygtig arbejdsplads.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Find eksisterende netværker
- Få netværkene til at synes, at det er en god ide - Få det på deres dagsorden
2020 Netværksmøder hvert år. - Min. et hvert halve år.
Få lokale frontløbere til at være dem, der står frem og fortæller, hvad de har gjort. Forankring hos de lokale virksomheder.
2021 Netværksmøder hvert år. - Min. et hvert halve år.
Få lokale frontløbere til at være dem, der står frem og fortæller, hvad de har gjort. Forankring hos de lokale virksomheder.
2022 Netværksmøder hvert år. - Min. et hvert halve år.
Få lokale frontløbere til at være dem, der står frem og fortæller, hvad de har gjort. Forankring hos de lokale virksomheder.
2023 Netværksmøder hvert år. - Min. et hvert halve år.
Få lokale frontløbere til at være dem, der står frem og fortæller, hvad de har gjort. Forankring hos de lokale virksomheder.
2024 Netværksmøder hvert år. - Min. et hvert halve år.
Få lokale frontløbere til at være dem, der står frem og fortæller, hvad de har gjort. Forankring hos de lokale virksomheder.
2025 Netværksmøder hvert år. - Min. et hvert halve år.
Få lokale frontløbere til at være dem, der står frem og fortæller, hvad de har gjort. Forankring hos de lokale virksomheder.
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Projekt: De Store Virksomheder
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

De store virksomheder skal alle have en
detaljeret klimastrategi, som bruges
aktivt for at nå målet om at blive
CO2-neutral i 2029
Fokus på energiforbedringer samt
demonstratorium.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

De store virksomheder skal først og
fremmest have en klimastrategi.

- Application Development Center
Sønderborg?
- Global tankegang
- Tænk i området kernekompetencer
- Town of e-mobility – Fuld skala
- Inspiration Horsens – INSERO
- Sensorudvikling
- Energikilde
- Vindmøller
- Solceller
- Samlet byråd

Tiltag:
- Netværk - Deling af viden
- Forsyningskilde - Effektivisering - LED
- Energieffektivisering etc. - KLIMASTRATEGI - gulerod
- omstilling - CO2-neutral - vind- sol Varme , bio , gas
- Energiregnskab

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Fra defensiv til offensiv træk i
virksomheden

Besparelser - budget

- Vækst
- Arbejdspladser
- Penge

Håndværkere/rådgivere skaber penge
på projektet

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Medarbejderinddragelse
Økonomi
Markedsføring
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Listen med de store virksomheder
ProjectZero
Sønderborg Kommune

Finansiering
Rådgivere
Best praksis

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

De store virksomheder har fokus på alt
andet end energi
Energirigtig politik

Økonomi og TBT skal hænge sammen

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Markedsføring - ejerskab

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
I 2025 vil de store virksomheder have
reduceret med 10.000 tons CO2.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Få flere arbejdspladser
Flere arbejdsplader skal blive længerevarende

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Konvertering af viden
Mere bæredygtighed og et stort
fællesskab

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Udsendelse af materiale, markedsføring og kommunikation.
NETVÆRK
2020 Alle virksomhederne har en Klimastrategi.
2021 Netværksmøder - Deling af viden og teknologier.
2022 40% CO2 reduktion i 2022 - elforbruget og gas er begge faldet med 20% i forhold til 2016
Netværksmøder - Deling af viden og teknologier.
2023 Netværksmøder - Deling af viden og teknologier.
2024 Netværksmøder - Deling af viden og teknologier.
2025 75 % CO2-reduktion hos alle de store virksomheder i 2025 - elforbruget og gas er begge faldet med 40% i forhold til 2016
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Projekt: Kommunikation & Adfærd
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Fuldt kendskab til PZ - CO2-neutralt i
2029
Delmål fastsættes og kendskabsgrader
måles.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Kommunikere delelementer af PZ
Oversætte mål/formål - argumenter
Opfølgende reportage Erhvervsservice/ugeavisen/Sønderborg
Nyt/JV
Brug cases - fokus på energibesparelse
og økonomi

ADFÆRD
Energiledelse
Udfarende kommunikation
Enighed om at påvirke/opmuntre
borgere/ansatte i alle virksomheder
Benchmarking
Overvågning og styring samt optimering

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

ProjectZero skal bruge medierne mere
og få fortalt om alle de gode cases.
Der skal udarbejdes et samarbejde
med Sønderborg Kommune, der skal
udvikle cases og skrive dem.

Forretningsplanen skal kunne
markedsføre medier og
virksomhederne ud af
Sønderborg-området - Skal fortælles,
så alle ved, at det er "verdensklasse" i
Sønderborg-området.

Medierne skal tage historierne uden
beregning.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Målgruppen er virksomheder i
Sønderborg-området
Benchmarking
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Kommunen
Borger
Virksomheder
Virksomhederne får CSR
Medarbejderne er mere engageret i
energi og deres adfærd i virksomheden

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

ProjectZero
Sønderborg Kommune
Rollemodeller i hvert segment
Medier i Sønderborg-området

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Virksomhederne skal have tiden til at
fortælle - skrive nyhederne
Priser på de enkelte medier

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Ingen direkte
CO2-besparelse understøtter de

andre projekter - ZEROcompany, De
Store Virksomheder, ZERObutik.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Medarbejderne tager indsatserne med

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Mere bæredygtighed

Mere arbejdskraft til reportage håndværkere

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2020 Aftaler med de enkelte medier
2021 Udgivelse af cases/historier - foregangsbillede for andre virksomheder.
2022 Udgivelse af cases/historier - forgangs billede for andre virksomheder
Award til de bedste energirigtige virksomheder i områder/opdeles i flere kategorier. Mulighed for årlig award.
2023 Udgivelse af cases/historier - foregangsbillede for andre virksomheder.
2024 Udgivelse af cases/historier - foregangsbillede for andre virksomheder.
2025 Udgivelse af cases/historier - foregangsbillede for andre virksomheder.
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Projekt: Teglværkerne
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Teglværkerne hører under de store
virksomheder energimæssigt.
Strategien for teglværkerne er, at alle 6
teglværker er CO2-neutrale i 2029.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

6 teglværker i Sønderborg-området har
reduceret deres energiforbrug.
Tiltag:
- Ingen kul i denne sektor
- Aflevering af overskudsvarme
- Energiforbedringer
- Mindske deres gasforbrug
- Minimere deres elforbrug
- Mikrobølgeteknologi

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Ved overskudsvarme får de en masse
gratis vand, som de kan bruge til deres
produktion.
VVS'erne og elektrikerne kan se en
forretningsplan i at levere komponenter
og rådgivning til de enkelte teglværker

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Målgruppen er de 6 teglværker i
Sønderborg-området.
De bliver en del af Sønderborgs
omstilling ved at udføre energitiltag.
De leverer varme til byen.
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Clean
VVS Søberg
Ewii

Teglværkerne
Håndværkere - El - VVS

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Teglværkerne mener, at de har gjort
det, som de kan.
For lange tilbagebetalingstider.
Afgifter - overskudsvarme.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
I 2025 vil teglværkerne have reduceret
med 1.000 tons CO2.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Mere bæredygtighed.
Deres tegl bliver mere energibesparende
samt mere bæredygtige.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Clean og PZ opstarter dialog og netværk for teglværkerne.
2022 Teglværkerne leverer overskudsvarme til fjernvarmen.
Alle teglværkerne har reduceret deres energiforbrug med 40% CO2-reduktion i 2022 - elforbruget og gas er begge faldet med
20% i forhold til 2016.
Netværksmøder - Deling af viden og teknologier.
2023 Netværksmøder - Deling af viden og teknologier.
2024 Netværksmøder - Deling af viden og teknologier.
2025 75 % CO2-reduktion hos alle Teglværkerne i 2025 - elforbruget og gas er begge faldet med 40% i forhold til 2016.
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Projekt: ZERObutik
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Ca. 160 butikker er med i ZERObutik ud
af 300 butikker.
At hver butik - uanset størrelse motiveres til at gøre det. der for dem er
maksimalt muligt
Få resten med i konceptet og få
butikkerne til at bevæge sig op ad scoren
fra hvid mod grøn.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

ZERObutik er et allerede eksisterende
projekt, som skal opskaleres, så
projektet får alle butikkerne med.

- Rådgivning
- Analyse
- Adfærd
- Tekniske løsninger
- Byg videre på eksisterende og finde
på nye initiativer

Tiltag:
- Konkurrence mellem butikkerne. Diplomer indenfor den besparelse
butikken opnår.
- Fælles kampagner med et
konkurrenceelement

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Økonomi
Meget individuelt, da butikkerne har
meget forskellige størrelser

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Kontorer - butikker hoteller/restauranter osv.
Profilering - bidrag til fælles mål/område
- Økonomi - komfort - øger
konkurrenceevne - trivsel
Alt personale - kunder
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Elektrikeren Sønderborg
N. H. Jespersen
Sydjysk Eltekniq
Møldrup EL

ALS EL & VVS
VVS Søberg
ProjectZero
Sønderborg Kommune

Finansiering
Lokale håndværkere
Rådgivere

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Flyt fokus fra TBT
Opgradering af bygninger til nye krav
Lykkedes med adfærd/mindset

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
I 2025 vil butikker have reduceret med
1.000 tons CO2.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Mere arbejde til elektrikere og VVS'er.
Fællesskabsfølelse for butikkerne, der er
med i et projekt, som er en del af
Sønderborgs ProjectZero-vision.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2020 200 butikker har reduceret min. 30 % på energiforbruget - el, varme
2023 250 butikker har reduceret min. 50 % på energiforbruget - el, varme
2025 300 butikker har reduceret min. 60 % på energiforbruget - el, varme
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Projekt: ZEROcompany
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Fokus på energiforbedringer
Der er ca. 300 virksomheder i
Sønderborg-området, og ZEROcompany
har ca. 45 virksomheder med.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

ZEROcompany er et allerede
eksisterende projekt hos ProjectZero.
Konceptet er udviklet, så
virksomhederne i området kan modtage
et diplom, ud fra hvor meget de har
reduceret. Virksomhederne kan
benchmarke sig med de andre
virksomheder.

Tiltag:
- Energieffektivisering
- Opskalering - brug gamle netværk - Få
Lederen/ejeren til at tage ejerskab
- Fokuseret indsats
- Skrot oliefyr - dem der har det endnu
- LED i SMV - pakkeløsning
- Let og konkret - Plug and Play Pakkeløsning
- Output fra energirådgivere skal ikke
kræve forudsætninger for modtagere
- I dag kræver aflæsning af tal før
forståelse en del tid.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

SMV'erne finansierer
Besparelser - budget
Håndværkere skaber penge på
projektet

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Medarbejderinddragelse
Økonomi
Markedsføring
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Repræsentanter fra hver målgruppe
ProjectZero
Sønderborg Kommune

Finansiering
Lokale håndværkere
Rådgivere
Best praksis

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

SMV'erne har fokus på alt andet end
energi
Energirigtige politik

Markedsføring - ejerskab

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Økonomi og TBT skal hænge sammen

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
I 2025 vil ZEROcompany og de små &
mellemstore virksomheder have

reduceret med 2.500 tons CO2.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Få flere arbejdspladser
Mere bæredygtighed og et stort
fællesskab

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Udsendelse af materiale, markedsføring og kommunikation.
2022 60% af virksomhederne er med i konceptet med min 20% reduktion på energi.
2025 80% af virksomhederne er med i konceptet i 2025 med min 40% reduktion på energi.
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Tung transport
Best practice
Forsøgsordning for nye teknologier
Fremskrivning af transport lastbiler og varebiler
Grøn virksomhedsstrategi
Infrastruktur for alternative drivmidler
Konsolidering, samkørsel og elektronisk platform
Miljøzoner
Værktøjskatalog for vognmænd

Retur til forsiden
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Projekt: Best practice
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Formidling af de gode historier, som er
målrettet virksomhedssegmentet og
synliggørelse af first movers.
Skabe synlighed omkring de grønne
transportmidler og de positive effekter.
Vurdering fra teknologisk insititut
omkring fremtidens transportteknologier

At virksomhederne, som har lavet en
grøn konvertering, brander sig og
fortæller om deres best practice.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Målrettet virksomhedskommunikation
med fokus på de rette kanaler.

Der bygges videre på Vej og Parks
erfaringer med gasvarebiler og
ZEROcompany-konceptet.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Sønderborg Kommune og ProjectZero
bistår projektet gennem
ZEROcompany-konceptet.
Opskalering af nuværende projekter og
erfaringer, som skal bidrage til vækst
og eksport gennem videns- og
erfaringsdeling.
Det er vigtigt at identificere
nøglepersoner, som kan understøtte
den grønne konvertering af den tunge
transport.

Forhandler af alternative
transportmidler og infrastrukturudbyder
Kommuner med fokus på
virksomhedssegmentet
Regionen
Virksomhedsnetværk

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Virksomheder med egen flåde
Leasingselskaber
CSR-profil/grøn profil
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Områdets virksomheder, kommuner
med erfaring(Viborg Kommune), first
movers, autoforhandler, ITD,

transportmagasinet/øvrige medier og
producenter.

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Manglede viden hos virksomhederne,
mere synlighed af business casen og
det økonomiske aspekt i forbindelse
med investering af grønne løsninger.

Teknologineutralitet er vigtig og en
målrettet kommunikation er
altafgørende.

Gennemarbejdet businesscases og en
planlagt infrastrukur.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
500 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Flere bæredygtige virksomheder
National og international bevågenhed
Bæredygtig transport

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019
Tilkendegivelser fra virksomheder
2020
Udarbejdelse af best practice cases og formidling af udvikling
2021
Kommunikation af cases
2022
Opskalering og opdatering af cases
2023
Kommunikation af cases
2024
Opskalering og opdatering af cases
2025
Kommunikation af cases
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Projekt: Forsøgsordning for nye teknologier
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Ajourføre virksomhederne med mulighed
for at søge puljemidler til nye
forsøgsprojekter.
Netværk og dialog med virksomhederne.
Bistå med hjælp til udarbejdelse af
EU-ansøgninger eller statslige
ansøgninger.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Introduktion af nye teknologier gennem
puljemidler.
Gør virksomhederne opmærksomme på
muligheden for at søge tilskud og indgå
i projekter.
Opretholde en god dialog med
virksomhederne.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

EU- og statslige midler samt
virksomheder.

Afhænger af det enkle projekt - men
klart rådgivningsvirksomhederne.

Gør opmærksom på, at
resultaterne/mulighederne og
undersøge samarbejdsmulighederne.
Virksomhederne kan få puljekroner og
på sigt besparelser.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Virksomhederne.
De får mulighed for at afprøve ny
teknologi uden et stort økonomisk tab
og blive first movers i lokalområdet.
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Virksomhederne
Det danske EU kontor
Rådgiver
Udbyderne af den nye teknologi

Det afhænger af det enkle projekt, men
dette er et opmærksomhedsprojekt.

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Vi skal sikre, at vi får nye teknologier til
Sønderborg og løbende er
opmærksomme på den teknologiske
udvikling.

Sikre at vi har kendskab til, hvad
virksomhederne efterspørger, og hvad
der falder i deres interesse.
Nej - men det er en fordel at have
kendskab til deres transportstrategi.

Virksomheder vil deltage i EU eller
statslige projekter.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
0 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Ny teknologi føres til Sønderborg.
Bedre samarbejde med de lokale
virksomheder - fællesskab.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 - 2025:
Afvejning af de enkle projekter og dialog med virksomhederne og løbende dialog med EU-kontoret
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Projekt: Fremskrivning af transport lastbiler og varebiler
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Det forventes, at andelen af lastbiler og
varebiler i Sønderborg-området de
kommende år vil reduceres med 1 %
årligt, som følge af transportoptimering
og endvidere vil udskiftning af ældre
køretøjer indbringe en CO2-besparelse.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
1.000 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN

83

Projekt: Grøn virksomhedsstrategi
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Katalog til, hvilke krav man som
virksomhed kan stille til transportudbyder
og fokus på, at man som virksomhed kan
stille krav til transportleverancer.
Certificering af virksomheder med fokus
på grøn transport "ZEROtransport".
Kortlægning af virksomheder, der kan
indgå i "ZEROtransport"-konceptet både transportleverandør og
transportmodtager.

Promovering af grøn køreteknikkursus
Stil krav til optimal ruteplanlægning

Målet er, at 30 % af områdets
virksomheder med transportbehov er
certificeret som "ZEROtransport" i 2025
og har udarbejdet en aktiv
transportstrategi.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Udarbejdelse af katalog med fokus på
udbud og krav

Best practise cases omkring grøn
køretekniskkursus og promovering
overfor vognmændene
Gør virksomhederne opmærksom på, at
de stiller krav til en optimal
ruteplanlægning.
Bistå virksomhederne med vejledning,
indhold og mål til transportstrategi.

Konceptudvikling af "ZEROtransport".

Der bygges videre på ZEROcompanyog ZERObutik-konceptet, hvor
erfaringerne inddrages med fokus på
transport og opskalering heraf.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Sønderborg Kommune finansierer
udarbejdelse af strategiskabelon,
ZEROtransport-konceptet.

Der kan sikres eksport og vækst ved at
udbrede kendskabet til
ZEROtransport-konceptet, således det
kan opskaleres.

Virksomhederne bistår med data og
afholdelse af eventuelle udgifter til
beregninger.

Virksomhederne, grøn
transportudbydere, rådgivere og
uddannelsessteder.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Virksomheder i Sønderborg-området.
Grøn profil, økonomiske besparelser,
reduceret CO2-udledning i deres
regnskab.
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Projekt: Grøn virksomhedsstrategi
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Katalog til, hvilke krav man som
virksomhed kan stille til transportudbyder
og fokus på, at man som virksomhed kan
stille krav til transportleverancer.
Certificering af virksomheder med fokus
på grøn transport "ZEROtransport".
Kortlægning af virksomheder, der kan
indgå i "ZEROtransport"-konceptet både transportleverandør og
transportmodtager.

Promovering af grøn køreteknikkursus
Stil krav til optimal ruteplanlægning

Målet er, at 30 % af områdets
virksomheder med transportbehov er
certificeret som "ZEROtransport" i 2025
og har udarbejdet en aktiv
transportstrategi.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Udarbejdelse af katalog med fokus på
udbud og krav

Best practise cases omkring grøn
køretekniskkursus og promovering
overfor vognmændene
Gør virksomhederne opmærksom på, at
de stiller krav til en optimal
ruteplanlægning.
Bistå virksomhederne med vejledning,
indhold og mål til transportstrategi.

Konceptudvikling af "ZEROtransport".

Der bygges videre på ZEROcompanyog ZERObutik-konceptet, hvor
erfaringerne inddrages med fokus på
transport og opskalering heraf.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Sønderborg Kommune finansierer
udarbejdelse af strategiskabelon,
ZEROtransport-konceptet.

Der kan sikres eksport og vækst ved at
udbrede kendskabet til
ZEROtransport-konceptet, således det
kan opskaleres.

Virksomhederne bistår med data og
afholdelse af eventuelle udgifter til
beregninger.

Virksomhederne, grøn
transportudbydere, rådgivere og
uddannelsessteder.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?

Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Virksomheder i Sønderborg-området.
Grøn profil, økonomiske besparelser,
reduceret CO2-udledning i deres
regnskab.
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Projekt: Infrastruktur for alternative drivmidler
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Der skal bygges ordentlig og tilstrækkelig
infrastruktur til nye transportteknologier.

Så der indenfor Sønderborg Kommunes
grænser forefindes grønne brændsler og
lademuligheder til den tunge transport.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Der skal tages en dialog med
investeringsparate virksomheder, og
muligheden for at søge støttemidler
undersøges for at etablere
demonstrations- og forsøgsprojekter i
Sønderborg-området.
For at de alternative brændsler bliver
attraktive, skal der sikres, at
afgiftsstrukturen omkring alternative
brændsler bliver ændret, således at den
grønne ejerafgiften bliver billigere.

Ingen eksisterende erfaringer (i DK).
Pilotprojekt, så ingen tidligere
erfaringer.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

EU-midler.

Lokale virksomheder, vognmænd, ITD,
erhvervsliv (knudepunkter).

Erfaringsdeling og mulighed for
opskalering.
Den enkelte vognmand og
ladestandsudbydere.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Virksomheder/speditionsfirmaer.
Økonomisk besparelse og grøn profil.
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Områdets store virksomheder, ITD,
kommunen, investorer, NGF og
Siemens

Landbrugssektor, logistikvirksomheder.

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

Investeringshorisonter Investeringsparathed.

Rådgivningsprojekt for virksomhederne.

Bredde i infrastrukturen er vigtigt teknologineutralitet.

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Væsentlig forudsætning er økonomisk
incitament for investorer.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
1.000 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Flere samt afledte arbejdspladser.
Grønne alternativer til traditionelle
drivmidler.

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Ingen umiddelbare gevinster på
fællesskab.
Branding for Sønderborg Kommune.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2020
Identificering af samarbejdspartnere.
Sønderborg Kommune arbejder aktivt på at ændre den politiske beskatning på alternative brændsler.
2021
Udpegning af knudepunkter.
2022
Tilkendegivelse af EU-midler.
2023
Igangsætning af projekt.
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Projekt: Konsolidering, samkørsel og elektronisk platform
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Optimering af intern transport i
Sønderborg Kommune.
Undersøge grundlaget, opbakning og
muligheden for etablering af
citylogistik-konceptet.
Udnyttelse af eksisterende kørsel.
Promovering og synliggørelse af
elektroniske platforme, som kan
anvendes til samkørsel og optimering af
transporten.

At virksomhederne er opmærksomme på
mulighed for samkørsel, så man undgår
tomkørsel. 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.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Kortlægning af Sønderborg Kommunes
interne transport og mulighederne for
optimering heraf.
Dialog med Sønderborg Handel og
Borgen Shopping om muligheden for
etablering af citylogistik-konceptet.
Dialog med områdets virksomheder
omkring brugen af elektroniske
platforme for at undgå tomkørsel samt
optimering af pladsbrugen i lastbilerne.

Det bygges videre på erfaringerne fra
citylogistik, som moduleres til en
Sønderborg-model.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Søgte puljemidler, virksomheder og
Sønderborg Kommune.

Virksomheder, logistikvirksomheder og
Sønderborg Kommune.

Udbredelse af samkørselstjenester
som kan anvendes i hele landet og evt.
uden for grænsen.
Citylogistik-konceptet kan opskaleres
og skabe vækst i kommunen med
koncenteret detailhandel.

Regionen, andre kommuner og
Citylogistik.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Virksomheder og Sønderborg
Kommune
Økonomiske besparelse, hyppigere
vareleverancer, samlet leverance og
optimering af kørsel.
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Sønderborg handel
Borgen shopping
Lokale virksomheder

Lagervirksomheder/hoteller
IT firmaer
Speditionsvirksomheder

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Manglende viden om
samkørselsmuligheder.
Det økonomiske aspekt skal være
afklaret.

Sønderborg handel ønsker ikke at være
en del af projektet.
En logistikvirksomhed konkluderer, at
der ikke er volume i Sønderborg til
etablering af et citylogistik-koncept.

ZEROtransport-projektet skal være
etableret forinden.
At virksomhederne er villige til at
medbringe andres gods eller købe
sig til ydelsen.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
500 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Optimal udnyttelse af transporten.
Flere arbejdspladser.
Større fællesskab blandt butikkerne.
Bæredygtighed.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2020
Sønderborg Kommune påbegynder kortlægning af intern transport
2021
Dialog med Sønderborg handel omkring Citylogistik-løsning og optimering af intern transport i Sønderborg Kommune
2022
Promovering af elektroninsk platform
2023
Etablering af citylogistik koncept
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Projekt: Miljøzoner
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Miljøzoner i Sønderborg midtby.

En særlig succes vil være oprettelsen af
en miljøzone i Sønderborg midtby.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Måling af partikler i Sønderborg midtby
for at undersøge muligheden for
miljøzoner.

Erfaringer fra større byer, hvor der på
nuværende tidspunkt er miljøzoner

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Sønderborg Kommune finansierer og
foretager målinger til miljøzoner.
Virksomhederne bistår med data og
afholdelse af eventuelle udgifter til
beregninger.

Fordele ved projektet er, at luften i
Sønderborg midtby er mindre
forurenet, hvilket skaber gode effekter
for byen og dens beboere samt
besøgende

Virksomhederne, grøn
transportudbydere, rådgivere og
uddannelsessteder.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Virksomheder og butikker i
Sønderborg-området
Tung transport-aktører
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Sønderborg Kommune

Andre tung transport-aktører

Virksomheder og butikker

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Resultatet af målingerne

Manglende forståelse for projektets
hensigt

Skal tænkes som en del af processen
med virksomhedernes fokus på
transportstrategier

Manglende opbakning fra virksomheder
og butikker

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
500 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Mindre partikelforurening

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019
2020
2021 Afdæk mulighederne for miljøzoner
2022
2024
2025
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Projekt: Værktøjskatalog for vognmænd
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Udarbejdelse af værktøjskatalog, som
kan anvendes hos virksomheder og
vogmænd.
Afholdelse af temadag og udarbejdelse
af TCO-omkostninger.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Uvildig rådgivining.
TCO-beregninger.
Temadag for tung transport.
Udarbejdelse af katalog med vejledning
og best practise cases.
Ruteplanlægning.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Grøn transportpulje og evt. tilskud fra
EU/stat.

Autoforhandlere, rådgivere, udbydere
af alternativ infrastruktur,
teknologivirksomheder (intelligent
styring) og producenterne.

Fokus på de gode historier og branding
heraf. Opfølgning på de uvildige
rådgivninger.
Synlighed af projektet og indsatserne.

Teknologivirksomheder, som kan
bidrage med optimering i
virksomhedernes transportarbejde.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Virksomhederne(Store og
SMV-segmentet)
En sort og grøn bundlinje, gratis
rådgivning, økonomisk bevidsthed,
bedre image og syn for sagen - hvad
koster det?
92

Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Producenter
Rådgiver
Teknologivirksomheder - APP /IT
løsninger

ITD / Interesseorganisationer
Autoforhandler
Logistikvirksomheder

IT virksomheder
Landbrugssektoren
Udbyder af alternative drivmidler

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Mere bevidsthed hos virksomhederne
omkring alternative løsninger.
Projektet skal tage højde for
infrastruktur og geografi.

Projektet skal etableres samtidig med
best practise projeket, og infrastrukturen
skal være på plads.

At virksomhederne er interesseret i en
uvildige rådgivning.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
250 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Bæredygtig transport.
Mere bevidsthed på området.
Fællesskab blandt de lokale vognmænd.

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
"Bliv en del af ProjectZero fællesskabet"

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2020
Temadag for vognmænd
2021
Vognmænd tilbydes gratis rådgivning
2022
Evaluering af projektet og formidling af projektet
2023
Udarbejdelse af værktøjskatalog til vognmænd og vurdering af forsat gratis rådgivning
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Landbrug
Energirådgivning LandboSyd
Ipad energirådgivning
Læring og uddannelse
Pakkeløsning ventilation
Testområde for grønne traktorer

Retur til forsiden
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Projekt: Energirådgivning LandboSyd
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

LandboSyd udarbejder 95 % af områdets
landbrugsregnskaber. Igennem dette har
rådgivervirksomheden et godt overblik
over udgifterne til energiformål.
Denne viden skal igennem et projekt i
samarbejde med en energirådgiver
(specialiseret på landbrug) hjælpe med
at reducere energiforbruget hos de
største energiforbrugere indenfor
landbruget.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Energianalyse

Understøtter Ventilationsindsats - Se
pakkeløsning ventilationsprojektet

50 landbrug får gratis energirådgivning
Hvilke CO2-besparelser er mulige?
Understøtter oliefyrsindsats - Se
Varmepumper skal udfase olie og
gasfyr (Ejerboliger)

LED lys (40 % besparelse på
elforbruget)
Historier om rollemodeller

142 landbrug har oliefyr, som skal
skiftet til grønnere
opvarmningsløsninger.
Ifølge LandboSyd er der 59 landbrug i
området, som aktivt bruger deres
oliefyr. Indsatsen skal fokusere på at få
disse fjernet.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Det vurderes, at projektet koster
500.000 kroner. Der skal søges om
finansiering til projektet (EU midler,
regionale midler, etc.)

Igennem ZEROlandbrugsindsatsen og
energianalyseindsatsen i samarbejde
med LandboSyd skal der udarbejdes
energirapporter/energirådgivning til de
bedrifter med det største forbrug.
Bedrifter med oliefyr har her et særligt
fokus, da olie er dyrt, og der allerede i
dag findes gode alternativer til billigere
priser.

Oliefyrsindsatsen skal i sidste ende
drives af en økonomisk fordel for de
enkelte landmænd.
Indsatsen understøtter projektet
"Varmepumper skal udfase olie og
gasfyr" i ejerboligsegmentet. CO2reduktioner indgår der.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Landbruget er målgruppen for denne
rådgivning.
Landmanden får et beslutningsgrundlag
for den næste investering på gården.
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Kommunen
Borger
Virksomheder
Projektet finder potentielt store
besparelselsmuligheder indenfor
landbrugssegmentet.

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

LandboSyd
Herning Byg og Teknik (rådgivere)
ProjectZero

Sønderborg Kommunes Miljøafdeling
LandboSyd - fordeler - Promoverer
konceptet

Lokale håndværkere
Finansiering - Banker

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

ved at skifte til LED har en reduktion på
40%. Indsatsen skal være med til at

reducere elforbruget med 40 % (14,8
GWh reduktion, 5.000 tons CO2).

Finansiering
Priser på varmepumper skal falde
Flyt fokus fra tilbagebetalingstid

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Landbruget i Sønderborg-området har
brugt 37 GWh på el i 2016. Potentialet

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

En del af ZEROlandbrug.
Stor besparelsespotentiale.
Gode cases, som kan bruges til
kommunikationsindsatsen

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Finansiering + ansøgning +20 oliefyr skal skiftes
2020 Energianalyser og rådgivning + 20 oliefyr skal skiftes
2021 Implementering+opfølgning + 19 oliefyr skal skiftes
2022 Implementering+opfølgning + Alle oliefyr er fjernet
2023 Implementering+opfølgning
2024 Implementering+opfølgning
2025 Implementering+opfølgning

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN

97

Projekt: Ipad energirådgivning
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Der skal etableres et koncept for online
energirådgivning - IPad-rådgivning
Der er ca. 300 erhvervslandbrug i
Sønderborg Kommune

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Projektet indholder en gennemgang af
landmandens ejendom. Der bliver
gennemgået:
Ventilation, Belysning, Staldvarme
(bruges ved smågrise), Varmeforsyning
(Varmepumper), Malkeanlæg,
Mælkekøling, Foderfremstilling,
Korntørring.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

En IPad-rådgivning koster 2.500kr. for
landmanden.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Landbruget er målgruppen for denne
rådgivning.
Landmanden får et beslutningsgrundlag
for den næste investering på gården.

98

Kommunen
Borger
Virksomheder
Projektet finder potentielt store
besparelselsmuligheder indenfor
landbrugssegmentet.

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Viegand Maagøe
LandboSyd
Bank??

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Landmanden skal se det positive i at
købe en rådgivning.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Indsatsen understøtter projektet
Energirådgivning LandboSyd.

CO2-besparelserne er sammenfattet i
dette projekt.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Kan købes allerede i dag, skal promoveres via ZEROlandbrug
2020 Kan købes allerede i dag, skal promoveres via ZEROlandbrug
2021 Kan købes allerede i dag, skal promoveres via ZEROlandbrug
2022 Kan købes allerede i dag, skal promoveres via ZEROlandbrug
2023 Kan købes allerede i dag, skal promoveres via ZEROlandbrug
2024 Kan købes allerede i dag, skal promoveres via ZEROlandbrug
2025 Kan købes allerede i dag, skal promoveres via ZEROlandbrug

Retur til INDHOLDSFORTEGNELSEN

99

Projekt: Læring og uddannelse
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Den kommende generation landmænd
indtænker grønne løsninger i fremtidens
moderne landbrug.
EUC Syd og Gråsten Landbrugsskole
har netop igangsat et projekt, som skal
undersøge energiforbruget og
besparelselspotentialer indenfor
landbrugssektoren og overføre denne
viden til undervisningsmateriale og
koncepter, som skal hjælpe med at
nedbringe energiforbruget i segmentet.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Indsamling af viden:
kompetence og prioritering af EE i
fødevareproduktionen, identificering af
indsatsområder, viden om
arbejdsgange, proces og kompetencer
(adfærd og ledelse) for at nå i mål med
EE i landbruget, viden om
ledelsesværktøjer
Resultaterne vil blive brugt til at udvikle
nye uddannelsesforløb og kurser, som
skal kunne målrettes landbrug og
landbrugsrådgivning.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Projektet er finansieret.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Elever og personale fra Gråsten
Landbrugsskole + EUC Syd
Konceptet skal hjælpe med at uddanne
konkurrencedygtige og innovativt
tænkende landmænd,
landbrugsrådgivere og håndværkere.
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Gråsten Landbrugsskole
EUCSyd
ProjectZero

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Gråsten Landbrugsskole kan blive
drivkraft af dette koncept og indtænker
det aktivt i dagligdagen.

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Der kan ikke opgøres en
CO2-besparelse til dette projekt.

Det forventes, at projektet understøtter
de andre projekter i segmentet.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
Projektet passer godt ind i
energirådgivningsindsatsen med
LandboSyd.

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Der bør overvejes et projektsamarbejde.
Flere grønne landmænd i fremtiden.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Projektfase
2020 Drift
2021 Drift
2022 Drift
2023 Drift
2024 Drift
2025 Drift
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Projekt: Pakkeløsning ventilation
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Sikre fremdrift i udskiftning af gamle
ventilationsanlæg i landbruget.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Analyse via
IPadrådgivning/Energirådgivning
Udarbejde en attraktiv pakkeløsning til
landmanden
Etablere et partnerskab mellem de
partnere, der skal tilbyde løsningerne

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Skal beskrives og yderligere
undersøges

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Landbruget i Sønderborg-området:
Effektiv ventilation
Energibesparelser
Bedre økonomi
Profilering via ZEROlandbrug-konceptet
Benchmarking
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

- ProjectZero
- ATSolar
- SKOV A/S - andre?
- Sustain Solution?

- Sønderborg Kommunes Miljøafdeling
- LandboSyd - rådgiver
- Finansiering - (uafklaret)
- Lokale håndværkere

- Rådgivere

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

elforbruget. Hvis de 50 største
forbrugere skifter forventes den samlede

CO2-besparelse at ligge på 1.500 tons
CO2 frem til 2025.

Prisen for pakkeløsningen skal være
attraktiv
Finde de landbrug med et ældre
ventilationsanlæg - kortlægning

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Ved enegioptimering af ventilatorer er
det muligt at spare ca. 30% af

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Øget efterspørgelse hos lokale
elektrikere, VVS'er og virksomheder.
Bedre ventilation.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Konceptudvikling primo/medio 2019 Kortlægning af potentialet
2020 8 anlæg energioptimeres
2021 8 anlæg energioptimeres
2022 8 anlæg energioptimeres
2023 8 anlæg energioptimeres
2024 8 anlæg energioptimeres
2025 16 anlæg energioptimeres
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Projekt: Testområde for grønne traktorer
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Promovere grønne transportløsninger i
landbruget og derigennem accelere
udskiftning af dieseltraktorer til grønne
løsninger

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

- Find partnere
- Interessentanalyse
- Korlægning af løsninger

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Skal beskrives og yderligere
undersøges

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Landbruget i Sønderborg-området
Energibesparelser
Profilering via ZEROlandbrug-konceptet
Benchmarking
104

Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

er svært at gennemskure, men der
forventes en naturlig besparelse på

10% frem til 2025. Dette svarer til en
CO2-reduktion på 1500 tons CO2.

Prisen på nye transportløsninger skal
være konkurrencedygtig.
Ingen partnere?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Landbruget bruger omkring 5 mio. liter
diesel om året. Potentialet af konceptet

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Fællesskabsfølelse for landmændene,
der er med i et projekt, som er en del af
Sønderborgs ProjectZero-vision.

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Konceptudvikling primo/medio 2019. Analyse af muligheder for grønne transportløsninger
2020 Interessentanalyse
2021 Mulighed for at teste en grøn traktor
2022 Mulighed for at teste en grøn traktor
2023 Mulighed for at teste en grøn traktor
2024 Mulighed for at teste en grøn traktor
2025 Mulighed for at teste en grøn traktor
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ENERGI
25 MW solceller i Glansager
75 MW solceller markanlæg
Biogasanlæg Glansager
Biogasanlæg vestlige Sønderborg
Kystnære møller
Nedtaget landvindkapacitet
Øget sortering af plastikaffald

Retur til forsiden
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Projekt: 25 MW solceller i Glansager
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Etablere et stort solcelleanlæg i
Glansager (25MW)

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Projektet er allerede i gang
- placeringen er fundet
- myndighedsbehandlingerne er
afsluttet
- byggefasen er påbegyndt
- anlægget skal nettilsluttes inden
udgangen af året 2018

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Bettter Energy og ATSolar er
projektejere - anlægget financieres via
elsalget

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Better Energy + ATSolar

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
25.000 MWh el fortrænges. Dette svarer
til en CO2-reduktion

på 11.000 tons CO2

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?
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Projekt: Solcelle markanlæg
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Etablere flere store solcelleanlæg i
Sønderborg (75 MW) frem til 2025

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Projektet er ikke i gang
Der skal findes en placering
Projektpartnerne skal byde ind på et
solcelleudbud fra staten
Projektet skal godkendes og bygges

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Bettter Energy og ATSolar er
projektejere - anlægget finansieres via
elsalget

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

Der kan ikke findes en placering til
endnu et solcelleanlæg

Borgere modstand

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Projektpartnerne mister interessen for
Sønderborg-området

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
75.000 MWh el fortrænges. Dette svarer
til en CO2-reduktion på 15.500 tons CO2

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Grøn elproduktion i Sønderborg-området

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

Der skal arbejdes løbende på etableringen.
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Projekt: Biogasanlæg Glansager
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Der skal etableres et biogasanlæg, som
opgraderer biogassen til biometan og
indjicerer gassen til naturgasnettet.
Gasproduktionen skal være 21 mio m3
biometan om året.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Projektet er allerede i gang:

leverandør til leverandørforeningen.
Mindst 250.000 tons gylle skal
garanteres (deadline 01.10.2018).

Der er fundet en byggeplads
Der er udarbejdet en miljørapport samt
VVM-redegørelse
Der er udarbejdet et lokalplanforslag
(endelig godkendelse forventes
03.10.2018)

Udbuddet for anlægget er sat i gang
Anlægget skal bygges

Lokale landmænd skal tegne kontrakter
med BioenergiSyd for at blive

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Nature Energy og landmændene ejer
anlægget. Projektet finansieres via
salget af biometan.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Nature energy + Landmænd
(projektejere)
Borgere + virksomheder (kunder,
mindre gener)
Sønderborg Kommune (myndighed)
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Kommunen
Borger
Virksomheder
DanshCrown

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Nature Energy
LandboSyd+BioenergiSyd

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

Ikke nok landmænd melder sig ind i
projektet

Uforudselige udfordringer gør, at
anlægget ikke bliver opført/bygget

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Lokalplanforslaget bliver ikke godkendt
fra byrådet

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
36.500 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
150 afledte arbejdspladser, ca. 15
direkte
Bæredygtig affaldshåndtering

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Mindre lugtgener for borgere
Bedre gødning for landbruget

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Byggefasen påbegyndes
2020 Anlægget sættes i drift
2021 drift
2022 drift
2023 drift
2024 drift
2025 drift
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Projekt: Biogasanlæg i det vestlige Sønderborg
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Der skal etableres et biogasanlæg, som
opgraderer biogassen til biometan og
indjicerer gassen til naturgasnettet.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Projektet er ikke i gang endnu:

Lokale landmænd skal tegne kontrakter
med BioenergiSyd for at blive
leverandør til leverandørforeningen
(deadline 01.12.2018)

Der skal findes en byggeplads
Der skal udarbejdes en miljørapport
samt VVM-redegørelse
Der skal udarbejdes et lokalplansforslag

Udbuddet for anlægget skal sættes i
gang
Anlægget skal bygges

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Nature Energy og landmændene ejer
anlægget. Projektet finansieres via
salget af biometanen.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
Nature Energy + Landmænd
(projektejere)
Borgere + virksomheder (kunder,
mindre gener)
Sønderborg Kommune (myndighed)
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Kommunen
Borger
Virksomheder
DanishCrown

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Nature Energy
LandboSyd+BioenergiSyd

Uforudselige udfordringer gør, at
anlægget ikke bliver opført/bygget

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

Ikke nok landmænd melder sig ind i
projektet
Lokalplanforslaget bliver ikke godkendt
fra byrådet

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
36.500 tons

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?
150 afledte arbejdspladser, ca. 15
direkte
Bæredygtig affaldshåndterin

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring
Mindre lugtgener for borgere
Bedre gødning for landbruget

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 Placeringen skal findes, miljørapport samt VVM skal udarbejdes og behandles af myndighederne, udbuddet skal sættes i
gang
2020 Anlægget skal bygges
2021 Anlægget sættes i drift
2022 drift
2023 drift
2024 drift
2025 drift
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Projekt: Kystnære vindmøller
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Der skal etableres en havvindmøllepark
på 160 MW
120 MW indregnes i roadmappen.

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Miljøkonsekvensvurderingen skal
afsluttes
Der skal etableres et konsortium, som
kan finansiere/drive den yderligere
projektering
Projekteringen af havvindmølleparken
skal gennemføres
Der skal findes investorer
Vindmølleparken skal etableres

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Elsalget og et godt forankret projekt
skal være drivkraft for investorer.

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
(lokale) Virksomheder som medejere og
aftagere af strømmen
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

SONFOR
ProjectZero
Sønderborg Kommune

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

- Borgermodstand
- Miljøkonsekvensvurderingen viser, at
parken ikke kan etableres
- finansiering

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
193.500 tons CO2

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Grøn elproduktion i Sønderborg-ormådet

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

2019 projektering
2020 projektering
2021 projektering og finansiering
2022 projektering og finansiering
2023 projektering og finansiering
2024 byggefasen påbegyndes i 2024
2025 parken går i drift
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Projekt: Nedtaget landvindkapacitet
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

Den forventede levetid på en
landvindmølle ligger på 20-25 år.
Mange af landvindmøllerne, der er
opstillet i Sønderborg-området, er fra år
2000 eller før. Derfor antages det, at
landvindmøllekapaciteten vil falde med
9,3 MW (16 vindmøller) frem til 2025.
Den tilbageværende kapacitet i 2025 vil
være 4,7 MW.

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Nedtagelsen medfører en negativ
reduktion på - 8.000 tons CO2 i 2029.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?
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Projekt: Øget sortering af plastikaffald
Strategisk mål
· Hvad ønsker I at opnå?

· Hvad vil være en særlig succes
med dette projekt i 2025?

Beskrivelse af tiltag
· Hvad indeholder projektet?
· Er det en eksisterende
succes der opskaleres?

· Hvilke erfaringer bygger
projekte på?

I Sønderborg bliver der brændt affald i
kraftvarmeværket. En stor andel af
denne affald består af plastik i dag. For
at kunne nå CO2-målet i 2029 er det
nødvendig at frasortere noget af dette
plastikaffald og tilføre det cirkulære
genbrugskredsløbe.
I 2029 skal 70% af plastaffaldet derfor
frasorteres.
I 2025 frasorteres allerede 35%

Forretningsplan og økonomi
· Hvem finansierer dette tiltag og
hvilke fordele giver det dem?
· Hvordan sikres eksport og vækst
potentialet?

· Hvem kan skabe penge på dette
projekt?
· Kan der inviteres nogle med i
projektet, der kan udnytte vækst
potentialet?

Engagement og fællesskab
· Hvem er målgruppen?
· What’s in it for dem?
· Hvem berører projektet?
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Kommunen
Borger
Virksomheder

Politik
By
Åben land

Partnere i projektet
Hvem er partnere i projektet?
· Kan personer i andre brancher
styrke projektet?

· Har I alle relevante med for at
skabe en succes?

Risici og forudsætninger
· Hvilke usikkerheder skal
projektet imødekomme?
· Hvilke faldgrupper skal man styre
udenom?

· Skal andre projekter være
gennemført før dette kan igang
sættes?

· Er der andre væsentlige
forudsætninger for at
projektet lykkedes?

CO2 besparelser
· Hvor meget vil dette projekt
kunne spare i CO2 inden år 2025?
Tiltaget medfører en CO2-reduktion på
10.000 tons i 2025.

Positive effekter
· Flere arbejdspladser?
· Mere bæredygtighed?
· Større fællesskab?
· Andet?

Vækst / arbejdspladser
Borgerinddragelse
Livskvalitet
Uddannelse / læring

Tidsplan
· Hvad er de centrale milepæle
i projektet?

· Hvornår skal projektet igang
sættes for at nå målet inden år
2025?

· Skal det times
med andre projekter
og faktorer?

Kontinuerligt arbejde med affaldssortering
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Byrådet i Sønderborg har prioriteret
disse 7 verdensmål som UNESCO
Learning City:

Følgende EU og forskningsprojekter har bidraget med viden, erfaringer og metoder til udviklingen af Roadmap2025:

ProjectZero · Alsion 2 · 6400 Sønderborg · tlf. 3840 5425 ·  post@projectzero.dk · www.projectzero.dk

