
KICK-OFF W
O

RKSHO
P

 Roadmap
2025

proces
KICK-OFF W

O

RKSHO
P

ProjectZeros Roadmap2025-proces
Invitation til kick-off workshop 
den 22. juni 2018 
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Vi vil over de kommende 6 måneder 
gennemføre en perspektivrig udviklings-
proces, som skal sikre køreplan og 
forankring af Sønderborgs ProjectZero 
frem mod 2025. Vi har i samarbejde
med dygtige eksperter skabt en 
spændende proces. 

Vi behøver din viden, indsigt, kompetencer 
og arbejdskraft – og kvitterer med mulig-
hederne for at sætte grønne fingeraftryk på 
Sønderborgs fremtid! 

I Roadmap-processen vil vi forankre konkrete 
projekter gennem et styrket samarbejde og 
sørge for en yderligere accelerering af energi-
besparelser, CO2-reduktioner og udbygning af 
kapaciteten for vedvarende energiproduktion.

Roadmap2025-projektet forventes afsluttes 
primo 2019 med en Roadmap2025 god-
kendelse i Byrådet, som en integreret del af 
kommuneplanen.
                                                              
Roadmap2025 udvikles i tæt samarbejde 
med Sønderborg kommune og områdets 
stakeholders. Processen faciliteres af 
ProjectZero-sekretariatet i samarbejde med 
en række eksterne konsulenter, der allerede 
er involveret i Sønderborgs grønne omstilling.

Bliv en del af Roadmap2025, 
sæt dit fingeraftryk og skab effekt 

• Input du kan bruge 
 aktivt i dit arbejde

• Networking og faglig 
 diskussion

• Sætte dit præg på 
 fremtidens Sønderborg

• Personlig og faglig sparring 

• Nye kontakter og partner-  
 skaber, der kan lette sam-
 arbejde og skabe fremdrift i
 energibesparelser, VE-forsyning
 og bæredygtighed

Du kan derfor se frem til:

Vi ser frem
til din deltagelse 

og ser frem til 
de næste 10 år 

– på vejen mod nullet!



Du er en vigtig drivkraft og stakeholder i Sønderborg-områdets 
ProjectZero omstilling. Derfor vil vi gerne indbyde dig til  
Roadmap2025 kick-off workshop 
den 22. juni 2018 kl. 11.30-16.30
Scandic Sønderborg
Ellegårdvej 27, 6400 Sønderborg

Byrådet igangsatte ProjectZero’s Road-
map2025 udviklingsproces den 25. april. 

2018 Kick-off workshoppen er start-
skuddet for Roadmap-processen, som 
afsluttes primo 2019. 

På workshoppen vil vi:
• Drøfte hvordan vi sikrer fremdrift af   
 Sønderborg-områdets omstilling
• Etablere nye partnerskaber
• Udvikle nye forretningskoncepter 
• Planlægge opskalering af eksisterende   
 succeser 

Sammen med dig inviteres virksomheds-
ledere, fagpersoner, iværksættere, politikere, 
embedsmænd og andre nøglepersoner fra 
Sønderborg-området.

På workshoppen inddeles deltagerne i  
arbejdsgrupper, som på efterfølgende  
arbejdsmøder skal konkretisere og kvali-
ficere projekterne til Roadmap2025.

• Velkomst 

 v/ Borgmester Erik Lauritzen og Peter Rathje, ProjectZero

• Arbejdsfrokost med networking

• Scenarieoplæg 
 v/ Peter Hesseldahl, MandagMorgen Next 

• Det store energibillede 

 v/ Per Alex Sørensen, PlanEnergi

• Indledende scopingmøde 
 i arbejdsgrupperne

• Afslutning

Maj 2018 
Scenarie 2029 proces, som skal 
skabe fælles billeddannelse på 
verden og Sønderborg i 2029

Juni 2018 
Afholdelse af grøn trans-
port workshop 

Juni 2018 
Kick-off workshop

September 2018 
Midtvejs-workshop for 
arbejdsgruppeledere

Ultimo 2018 
Færdiggørelse af Road-
map2025 målsætninger 
og handleplaner 

Primo 2019
Byrådets godkendelse

Primo 2019
Implementerings 
workshop for projektets 
deltagere 

Tidslinjen for Roadmap-processen:

Program 
for dagen:


