
Vi skal blandt andet besøge 
Vollerup, Sønderborgs største 
byudviklingsområde. 

 

 

 

Forårsmøde 2011 
12. maj på Alsion i  Sønderborg 

 
 
Planlægningens rolle i klimaindsatsen 

Hvordan gøres visionerne til virkelighed - med fokus på det, vi kan påvirke gennem planlægning? 

 

  
 
 
Program 
 

Kl.  9:00 Ankomst og kaffe 
 

Kl.  9:30 Velkomst 
Hanne Moe, formand for Danske Planchefer  
 

Kl.  9:45 Project Zero i Sønderborg - en vision om at blive CO2 neutrale 

Direktør Peter Rathje fra Project Zero 

”Vejen mod nullet” er Project Zeros strategi, der viser retningen for Sønderborg-
områdets klimaindsatser frem mod 2029. I masterplanen giver eksperterne deres 
bud på, hvordan visionen bliver til virkelighed, og Roadmap 2010-2015 er en 
handlingsplan med fokus på de klogeste indsatser frem til 2015, hvor CO2 -udled-
ningen skal være 25% lavere.  
 

Kl. 10:45 Bæredygtig byudvikling del 1 

Torben Gade, arkitekt GBL 

Udvalgte eksempler på bæredygtig byomdannelse i praksis fra Europa og Danmark. 
 

Kl. 11:45 Frokost 
 

Kl. 12:45 Bæredygtig byudvikling del 2 

Vollerup er Sønderborg Kommunes største samlede byudviklingsområde. 
Landskabskiler, forsinkelsesbassiner, krav om lavenergibebyggelse og en grøn 
fjernvarmeforsyning er delelementer i områdets bæredygtige byudvikling.  

Vi besøger bl.a. ”Solparken”, Sønderborg fjernvarmeforsynings solfangeranlæg. 
  



Simon Gaardsdal, arkitekt 

”Varmeplan Sønderborg” bidrager til visionen om at nå i nul carbon i 2029 med 
biogasanlæg, vindmøller og en transmissionsledning på Als. 
  
Steffen Moe, direktør for Sønderborg Fjernvarme   

Fokus på intelligent, dynamisk energihåndtering og samarbejdet med de andre 
forsyningsselskaber. 
 

Kl. 14:15  Bæredygtig byudvikling del 3 

Kåre Albretchsen, Vindmøllesekretariatet  

Er kommunerne parate i deres planlægning til at følge op på regeringens initiativer 
om grøn vækst med vindmøller og biogasanlæg? 
 
Udviklingsingeniør Timm Bochdam fra Arwos og Natur & Miljøchef Aase 
Østergaard, Aabenraa Kommune 

Bluespot - klimahåndtering i Aabenraa Kommune.  Kommunen har sammen med 
forsyningsselskabet Arwos og Grontmij | Carl Bro udarbejdet en klimamodel. 
Klimamodellen kan simulere konsekvenserne af de stigende vandstande og øgede 
mængder nedbør, ved at koble alle oplysningerne fra Blue Spot analysen sammen 
med kommunens afløbs- og vandafløbssystem. Modellen kan dermed også bruges 
til at planlægge rekreative regnvandssystemer i byerne til gavn for borgerne. 

Martin Lidegaard, formand for tænketanken Concito 

Kommunernes muligheder for planlægning på klimaområdet og vores rolle i de 
energiscenarier, som henholdsvis rød og blå blok har spillet ud med. Indsatsen på 
de planområder, der i dag måske nyder knap så stor bevågenhed: Landbrug, 
transport og samtænkning mellem fx vandmiljø og klimatilpasning.  
 
Debat om dagens tema. 
 
Der serveres kaffe under denne del. 
 

Kl. 16:00  Afslutning 
 

 
 
Pris 
Deltagelse i forårsmødet : 900  kr. excl. moms. 

 
Sted 
Universitetet i Sønderborg SDU 
Alsion 2, 6400 Sønderborg  
 
Tilmelding 
Tilmelding sker på www.danskeplanchefer.dk senest fredag den 15. april 2011. Tilmelding er bindende. 


