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Klimaudfordringen skal løse i samarbejde
- I Sønderborg ændres tænkningen igennem OPP-samarbejder

• Byrådets vision & fyrtårn
• Et samlet Byrådet bakker op om ProjectZero -

siden 2007

• Danfoss & Bitten & Mads Clausens Fond
• Sønderborg Forsyning
• Syddansk Universitet
• Områdets boligforeninger, forsynings 

selskaber, virksomheder, skoler, 
uddannelsesinstitutioner m.v.

• SydEnergi, DONG og Nordea-Fonden var med 
til at hjælpe projektet godt i gang 



ProjectZero-visionen farver Sønderborg klima-grøn
- tiltrækker international opmærksomhed, skaber grøn vækst og forretning
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Internationalt:

Sønderborg:



Sønderborg-området:
700.000 ton CO2-udledning i 2007
NUL i 2029
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8 arbejdsgrupper med 100 deltagere har i 2018 udviklet 50 projekter, som nu eksekveres

Målet er 
75% i 2025



• Roadmap2025 bygger på 
energieffektivitet, sektorkobling og 
markant mere vedvarende energi (VE) 
fra sol, vind og biomasse

• Omstilling skal ske med smarte 
digitale løsninger og 
omkostningseffektivt

• Løsningerne skal demonstreres i 
Sønderborg og kunne skaleres 
international

Roadmap2025
– bygger videre på Sønderborgs erfaringer



Plan

Roadmap2025
er byrådets 
fyrtårn

Kommunen og Sonfor 
spiller centrale roller i 
eksekveringen



Og Roadmap2025-arbejdsgrupperne styrker sammenhængskraften 
- katalyserer/driver den segmentorienterede planlægning/eksekvering

• Boligejere

• Boligforeninger og beboere
• Private udlejere og lejere
• Virksomheder
• Landbrug & fødevarer
• Persontransport
• Tung transport
• Strategisk energiplan 

Morten Vestergaard (Broager 
Sparekasse)
Mikael Kjer Jensen (B42)
Jens Munck (Nykredit)
Martin Johanning (Danfoss)
Erik Lauritzen (borgmester)
Aase Nyegaard (TMU-formand)
Louise Sørensen (kommunen)
Kjeld Stærk (ProjectZero Business)



EU Horizon SmartEnCity satte turbo
- 50 mio dkk til udvikling af platforme & samarbejder (2016 – 2021)

• B42, SØBO, SAB energirenovering
• Energirenovering af 1.000 boliger
• Tagintegrerede solceller, batteriløsninger

• Grøn mobilitet
• 24 elbil-ladeudtag – Sonfor, DC, Bilka, 1864, 

Rønhaveplads, Retten, … i samarbejde med EoN
• 44 biogas-busser

• CIOP – SmartCity Information Platform
• Hackaton kompetenceudvikling
• Digital borger/virksomhedsinvolvering

• Roadmap2025 planprocessen
• SmartEnCity Network – 54 medlemsbyer

• Energibyerne.dk er den danske platform 



Kommende års udfordringer
• Demonstrere den grønne jobskabelse

• 100+ nye grønne vidensjob inden 2022 (ProjectZero Business)

• Fastholde Roadmap2025-momentum og fremdrift i en 
foranderlig verden - med særlig fokus på indfasning af 
store VE-mængder og de store virksomheders aktive 
deltagelse

• Forankring af eksekveringen
• Styrke transportindsatsen – det seje træk frem mod 2029
• Styrket monitorering baseret på BigData
• Styrket involvering baseret på BigData
• Plan Do Check Act baseret på høj fælles check/plan-frekvens

• Integrere nye temaer i den skabte platform
• BigData, digitalisering og smarte løsninger
• Klimatilpasning & landbrugets klima-emissioner (DK2020)



Konklusion & anbefalinger

• Vær ambitiøs, skab & fasthold byrådets opbakning på tværs af 
partipolitik – gør klima til kommunalt fyrtårns-projekt!

• Få virksomhederne med – samarbejdet mellem kommuner og 
lokalsamfund skaber det 14. klimapartnerskab

• Træd aktivt ind på DK2020-platformen og brug denne til at 
koble CO2-reduktionsindsatserne med klimatilpasning og 
udfordringer i landbruget og det åbne land

• Tænk jobskabelsen og digitaliseringen ind i handleplanerne
• Samarbejd med nabokommunerne og tænk på-tværs

• Søg EU-programmer som understøtter Jeres ambitioner og 
læringsrejser

• Inddrag Jeres regionale EU-kontorer i Jeres ambitioner
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