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Baggrund for Stronghouse

• Behov for at finde løsninger som accelererer energi/klima-
omstillingen i den private boligmasse

• Triple-Helix samarbejder kan fostre disse
• Kommuner/regioner, universiteter og virksomheder

• NSR North Sea Region Interreg projekt
• 50%/50% projekt med medfinansiering fra EDRB

• Drente/NL-Provinsen har påtaget sig projektledelse/admin mod 5% betaling

• Afprøve nye agile metoder til styrket projektudvikling & implementering

• Der skal leveres effektskabelse løbende på konkrete indsatser

• ProjectZero har tidligere deltaget i EU Refurb, ActNow og har 
erfaringer fra Sønderborg

• Gate21 med Fredensborg, Roskilde Forsyning, Albertslund og 
InudgeYou

• Stærk opbakning fra Dansk Byggeri & 3F, til dansk deltagelse i 
projektet 

• BOLIUS er netop blevet associeret partner til ProjectZero



Partnermap – før (Bolius) udvidelsen



Five-step approach

Best-practices User-stories Design Pilot & Improvement Implementation

Neighbourhood approach

Customer Journey & One
Stop Shop

Digital instruments & Block 
Chain

Persona’s

Customer Journey’s

Piloted in at least 2 regions

Improvements based on 
pilots

Implementation by 
partners, public and citizen 
networks

Dissemination

Kickstarting economy

Describing & where 
possible implementing 
best practices

User-stories

Neighbourhood Approach

Market access for SMEs

Adoption strategies

Enabling instruments

Capacity building PZ
Construqt platform



Arbejdspakker 

• WP1 Project management

• WP2 Communication activities

• WP3 Analyzing existing practices and their impact

• WP4 User stories – the homeowner perspective

• WP5 Design instruments, neighbourhood approach, market
access and adaption strategies

• WP6 Pilot, Feedback and Improvement

• WP7 Implementation & Dissemination



Stronghouse
Succeskriterier 



100 lokale stakeholders har i 8 arbejdsgrupper i 2018 udviklet 50 projekter, som nu eksekveres 



Boligejernes klimarejse

• 11 step sikrer fælles billeddannelse

• Anledninger sætter igang
• bygge om, bygge til, bygge nyt

• nedbrud, vedligehold, …

• Motivation styrker interessen
• tilskud, fradrag

• bedre energimærke

• klimaforandringer, 

• komfort, indeklima

• Fortælling & kompetencer
• Understøtter processen

• Og fortsætter med nye forløb 



ZERObolig platformen

• Stakeholder alignment

• Kommunen som myndighed

• Kommunen som udvikler

• Håndværkere

• Pengeinstitutter 

• Ejendomsmæglere

• Rådgivere

• Målsætninger/KPI

• Fælles billeddannelse, sprog og 
kompetencer 

• Koordinere fælles indsatser

• Fælles budskaber & fortælling, 
inspiration, historier, kampagner 
etc.

• 35.000-ton CO2 reduktioner 
frem mod 2025, betyder årligt
• 200 dybe renoveringer

• 600 komplette vindues skift

• 52 gulvisoleringer

• 100 vægisoleringer

• 471 gasfyr til fjernvarme

• 51 oliefyr til fjernvarme

• 137 gasfyr til varmepumper

• 231 oliefyr til varmepumper

• 25 biomassefyr til varmepumper



Realiseret 2020 Mål 2020 Afvigelser Forklaring Kontaktpersoner

faktisk #

CO2-
reduktion 

(kg) Mål #
CO2-

reduktion (kg) #
CO2-reduktion

(kg)

Pris per 
enhed         
( DKK)

Estimeret 
økonomisk

værdi          
(DKK)

Baseret på opfølgning med håndværkere, trælaster, 
leverandører m.v. Byg og bolig - krydstal

Dybe 
renoveringer 144 357.520 202 579.740 -58 -222.220 700.000 100.800.000

Komplette 
vinduesskift 496 681.256 596 684.208 -100 -2.952 130.000 64.480.000

Loftisolering 320 162.058 475 179.949 -155 -17.891 25.000 8.000.000

Vægisolering 37 97.125 92 196.144 -55 -99.019 150.000 5.550.000

Gulvisolering 62 98.121 52 82.082 10 16.039 200.000 12.400.000

Ventilation 41 30.661 77 57.584 -36 -26.922 65.000 2.665.000

Tekniske 
installationer 270 154.980 183 63.475 87 91.505 8.000 2.160.000

Varmepumpe 280 774.900 368 909.052 -88 -134.152 115.000 32.200.000

Fjernvarme 258 423.649 522 857.150 -264 -433.501 50.000 12.900.000

PV integrerede 0 0 0 0 0 0 0

Elbesparelser 0 0 0 0 0 0 0

Total 1.908 2.780.271 2.567 3.609.384 -659 -829.113 241.155.000
-25,7% -23,0% 32.413.306







Fokuseret arbejdsgruppe
- sikrer ideer, relationer, handlekraft, ..

• Stakeholder-repræsentanter
• Håndværkere, pengeinstitutter, 

rådgivere, uddannelse, arkitekt, 
ejendomsmægler, trælast, ledere fra 
kommunens relevante afdelinger

• Utålmodige med passion for 
action

• Parat til selv at løbe med  
stafetten

• ”frivillige” på Sønderborgs 
brændende klimaplatform



Borgernes klimarejse
– hvad mangler nationalt?

• Fortælling om borgernes roller 
• Hvad kan/skal jeg/vi gøre?

• Hvordan ser økonomien ud?

• Kan jeg låne pengene?

• Overblik & information om tiltag
• Start hjælp: du starter her!

• Persona drevne tilbud/informationer

• Styrket stakeholder alignment - nationalt
• koordineret uddannelse

• events som styrker stakeholder-inddragelsen lokalt

• National kommunikation og krydspres-påvirkning

• DK2020 relationer/forankring 



Læringen fra ZERObolig – ProjectZero
- anbefalinger omsat til Grøn Bolig

• Sæt ambitiøse fælles effektmål
• Brug f.eks. ProjectZero´s KPI-skema
• Følg op på effektskabelsen hvert kvartal

• Etabler stærk kerne & inddrag stakeholders 
• Etabler action-orienteret projektorganisation med passion for 

handlinger overfor boligejerne
• Etabler en lokal EB-gruppe med bred deltagelse:

• Kommunen, fjernvarmen, DI/DB, Tekniq, banker, 
ejendomsmæglere, erhvervsskoler, .. 

• Brug tid på at drøfte deres motivation, roller, ejerskab og hvad 
de selv kan gøre …

• Afhold møder 4 - 6 gange årligt med henblik på at skabe 
momentum – deltagerne beretter om indsatser

• Skab robuste cases – og broadcast dem sammen med 
klare budskaber

• Husk at det handler om familier (mennesker) og deres værdier
• Tap ind i områdets strategiske fortælling og få også 

toneangivende politikere og erhvervsfolk til at bære 
fortællingen

• Fortæl om projektets fremdrift

• Konsolider projektets forankring & struktur
• Kunde/klimarejsen, kompetencer, samarbejde, kommunikation, 

handlinger

Kotter´s 8-steps for change

Men husk, at der er tale om META-organisering



Anbefalinger

• Tænk ud af “kommunen”, men 
brug kommunens power
• Byg på lokale relationer

• Etabler arbejdsgrupper

• Fastlæg ambitiøse fælles mål

• Kommuniker, kommuniker …

• Hent inspiration
• www.ZERObolig.dk

• www.go-happi.dk

• https://actnow-baltic.eu/learning/

• www.projectzero.dk

http://www.go-happi.dk/
http://www.go-happi.dk/
https://actnow-baltic.eu/learning/
http://www.projectzero.dk/

