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ProjectZero  
BrightGreenBusiness  

 
 

Er visionen om at skabe et CO2 neutralt 
Sønderborg  

inden 2029, baseret på vækst  
og mange nye grønne jobs 

 
Vores approach er holistisk  

og omfatter offentligt privat partnerskab, 
teknologi, business,  

inddragelse, læring, forskning, … 



Et offentligt privat partnerskab 
står bag og bakker op 

ProjectZero  
Fonden 

Project Zero  
A/S 

Danfoss 
Nordea 
BANK 

DONG 
Energy 

SYD ENERGI 
Sønderborg 
Kommune 



et Sønderborg i forvandling 
fra landbrug til industri til viden til BrightGreenBusiness 

•  rene stande og frisk vand 

•  flot natur 

•  turisme 

•  oplevelses industri 
 

•  landbrug 

•  industri 

•  mechatronics 

•  BrightGreenBusiness 
 

•  Danfoss HQ 

• 77.000 indbyggere 

• 440.000 grise, 250.000 høns 

• 500 km2 areal 

• 18.800 parcelhuse 

• fjernvarme, naturgas 

675.000 ton 

emissioner 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://florida.sierraclub.org/Northeast/images/JR Green Carbon Footprint.jpg&imgrefurl=http://florida.sierraclub.org/Northeast/issues/energy_globalwarming.html&usg=__K09muGpulDugekEo-90CTAkdagQ=&h=624&w=858&sz=13&hl=da&start=1&um=1&tbnid=PUqMPVI4abeL-M:&tbnh=105&tbnw=145&prev=/images?q=carbon+footprint&hl=da&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB_da&sa=N&um=1


Modellering af 2029-løsningen 

2007 2015 2029 

FOSSILE 

brændsler 

Lokal VE 10% 

Importeret strøm 

FOSSILE 

brændsler 

Lokal VE 

Lokal VE 

- biomasse 

- geotermi 

- sol 

- vind 

 

Importeret strøm 

Lokal  

offshore vind 

… 

Energi  

effektivisering 

CO2-reduktion på 25% 

Baseret på områdets egne ressourcer 



Sådan når vi NULLET i 2029 
og -25% CO2 inden 2015  

VEJEN MOD NULLET viser vejen 
– Grøn fjernvarme i byerne 

– Grønne varmepumper i landdistrikterne 

– Energirigtig boligrenovering  

– Biogas anlæg som udnytter svinegyllen 

– Vindmøller på land og ved kysten 

– Elbiler som forsøgsprojekt 

– Et dynamisk energisystem 

 

– Læring & kompetencer 

 



Intelligent Grøn Fjernvarme 
et intelligent koblet fjernvarme-net  

med grønne energikilder 

geotermi 

affald 

vind 

solvarme 

halm & flis 



Udfordringerne  
som skabte ZERObolig konceptet 

• Fokus er områdets 18.800 boligere med en 
gennemsnitsalder på 65 år! 

• Ca. 94% af områdets boliger har D eller lavere 
energimærke 

• Bolig og finanskrise 

• Bidrage til ProjectZero’s vision om et CO2-neutralt 
Sønderborg i 2029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZERObolig™  
skaber lokal grøn vækst 

• VEJEN TIL ET BEDRE ENERGIMÆRKE 
omfatter: Isolering, vinduer, nyt tag, 
installationer, grøn fjernvarme, 
varme-pumper, solvarme, solceller, 
A++ apparater, … 

• Skaber 300-500 nye jobs 
 

• Koncept 

– Personlig vejledning skaber tryghed 
om løsninger  

– Vi kickstarter vejledningen med 650 
gratis energivejledninger 

– Vi styrker kompetencerne 

– Og skaber en LEAN proces på tværs 
og i samarbejde 

 

bolig-   
ejere 

rådgivere hånd-
værkere 

http://www.fornyelsesfonden.dk/forside/0/2


Vi er godt på vej med mange projekter, men der 
er stadig mange udfordringer…  

 

 
•Grøn Fjernvarme vinder frem i Sønderborg-området 

•Nye muligheder for at opstille vindmøller 

•Energirenovering af offentlige og private boliger har fået en god start 

•Virksomheder, kommune og borgere sparer på energien 

 

 

•…men, vi har stadig svært ved at nå vores mål hvis vi ikke finder muligheder for 

at nå alle i hele Sønderborg-området..! 

•Der skal findes rentable og trygge løsninger for alle borgerne. 

 

 

 

 



Hvorfor lokale energiløsninger i landsbyerne? 
•32 % af CO2-udledningen kommer fra varme og varmt 

vand 

•Store kollektive løsninger kun i byerne 

•Individuelle energiløsninger (både varme og el) er ikke 

nødvendigvis de bedste i landområderne 

•”Nyt” koncept med fælles / nærvarme løsninger 

•Fastholdelse af arbejdspladser 

•Mulighed for at eksportere viden og produkter 

•Støtte udviklingen i landområderne 

 

•Fællesskab / andelstanken 

•Lokale løsninger – lokale værdier 

 

 

 



www.projectzero.dk 


