
SmartEnCity PROJEKTPARTNERE
•  FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & 

INNOVATION, Spain
• Vivienda y Suelo de Euskadi (VISESA), Spain
• Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, Spain
• Centro de Estudios Ambientales, Spain
• Corporación MONDRAGON, Spain
• Fagor Ederlan Taldea, Spain
•  ACEDE HOME CLUSTER / H- ENEA living lab,

Spain
•  ETIC- Embedded Technologies Innovation Center, 

Spain
• MCCTELECOM S.Coop., Spain
• ACCIONA Ingeniería, Spain
• GIROA S.A.U, Spain
• CARTIF, Spain
• Estudios GIS, Spain
• Sønderborg Forsyning, Danmark
• ProjectZero, Danmark
• Sønderborg Andelsboligforening, Danmark
• Boligforeningen Søbo, Danmark
• Boligforeningen B42, Danmark
• Vikingegaarden A / S, Danmark
• PlanEnergi, Danmark
• Aalborg Universitet, Danmark
• Tartu Linnavalitsus, Estonia
• Smart City Lab, Estonia
• Tartu Regiooni Energiaagentuur, Estonia
• Tartu Ülikool, Estonia
• Balti Uuringute Instituut, Estonia
• AS Fortum Tartu, Estonia
• TAKSO OÜ, Estonia
• Telia Eesti AS, Estonia
• Cityntel OÜ, Estonia
• Comune di Lecce, Italy
• RINA Consulting, Italy
• Obshtina Asenovgrad, Bulgaria
• Sofia Energy Centre, Bulgaria
• Steinbeis- Europa- Zentrum, Germany
• ONDOAN S.Coop., Spain
• LKS INFRAESTRUCTURAS IT, S.L., Spain

SMARTENCITY NETVÆRK 
Klimaforandringerne er et stigende problem for 
hele verden, og Europa har derfor sat ambitiøse 
mål for udviklingen af energieffektivitet og vedva-
rende energiproduktion. Ved at handle proaktivt 
kan de europæiske byer skabe klimavenlige løsnin-
ger, der samtidig øger byens økonomiske vækst og 
gør den enkelte by til et bedre sted at leve. 

Mange små og mellemstore byer i Europa har alle-
rede udarbejdet bæredygtige energi- handleplaner, 
de såkaldte SEAPs. SmartEnCity Netværket inspi-
rerer og støtter byerne i arbejdet med at koordine-
re de mange tiltag – for på den måde at udvikle et 
stærkt fundament til at skabe endnu flere succes-
fulde energieffektiviseringer, der integrerer byud-
vikling. 

SmartEnCity Netværket skaber således mulighed 
for, at alle europæiske byer kan blive mere energi-
effektive gennem udvikling og planlægningen af 
energi- smarte løsninger til boliger, transport, IKT- 
infrastruktur.

Vi deler vores arbejde, værktøjer, viden og best- 
practices, og vi tror på åben innovation og samska-
belse.

MELD DIG IND I NETVÆRKET OG BLIV EN
FRONTLØBER FOR SMARTE CO2 NEUTRALE 
BYER.

Kontakt: 
Peter Rathje, ProjectZero
peter.rathje@projectzero.dk
www.smartencitynetwork.eu

SmartEnCity modtager tilskud fra den Europæiske Unions Horizon 2020 
Forsknings-  og Innovationsprogram under aftalenummer 691883.

V E J E N  T I L  S M A R T E  C O 2 - 
N E U T R A L E  B Y E R  I  E U R O P A

V I T O R I A - G A S T E I Z   
TA R T U   
S Ø N D E R B O R G  

www.smartencity.euwww.smartencity.eu

Kontakt:  
Raffaele Parlangeli, Lecce Kommune
raffaele.parlangeli@comune.lecce.it

Kontakt:  
Georgi Angelov, Asenovgrad Kommune
smartencitybg@abv.bg 
obstina@asenovgrad.com

FØLGEBY: LECCE 
Den italienske by Lecce ligger i den sydlige del af 
Apulia- regionen med 95.200 indbyggere. Lecce er 
verdenskendt for den historiske bykerne samt byens 
universitet – byens storhedstid og historiske arv har 
givet inspiration til en videreudvikling af byen til en 
moderne by fuld af nye og energi- smarte ideer.

FØLGEBY: ASENOVGRAD
Med sine 68.000 indbyggere er Asenovgrad Bul-
gariens næststørste kommune. Asenovgrad foku-
serer på energieffektivitet, vedvarende energi og 
oplysning til borgere om miljø og bæredygtighed.

Lecce, Villa Comunale

Byliv i Asenovgrad

FOKUSOMRÅDER
•  Forbedret energieffektivitet i 

eksisterende bygninger
•  Øget andel af vedvarende 

energi
• Forbedret luftkvalitet

FOKUSOMRÅDER
•   Energiforbedringer i bygninger 
•   Udskiftning af gadebelysning 
•   Øget brug af lokalt skabt 

vedvarende energi som 
biomasse, vind og solP
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FYRTÅRN: VITORIA-GASTEIZ
Baskerlandets hovedstad Vitoria-Gasteiz er med sine 240.000 
indbyggere og mange investeringer i grøn økonomi en europæisk 
forgangsby. Byen har en klar strategi om at blive en grøn og bære-
dygtig by, der fremmer energieffektivitet, vedvarende energi, lav- 
emissions transport og smart infrastruktur. Vitoria- Gasteiz har forp-
ligtet sig til at anvende moderne teknologi til at øge livskvaliteten for 
alle byens indbyggere. Den overordnede strategi for byen, der 
inkluderer IKT, transport, energi og byudvikling, offentlig- privat 
samarbejde og forskning, er et erklæret fokusområde, man vedvaren-
de arbejder på.

FYRTÅRN: TARTU 
Der bor mange forskere, entreprenører og studerende i Tartu, og 
byen er derfor et naturligt samlingspunkt for kreativitet, innovation 
og udvikling. Tartu Universitet har 14.000 studerende, svarende til 
ca. 15% af byens befolkning.  

Tartu er kendt som en af pionererne inden for e- services og papirløs 
administration. Byen har -  som en af de første byer i verden -  givet 
indbyggerne adgang til brugervenlig intelligent teknologi som gratis 
wifi på offentlige steder, elektronisk stemmeafgivelse ved valg, elek-
troniske sundhedsjournaler, digital signaturer til borgerne, elektriske 
taxaer samt systemet m- parkering, der gør det muligt at finde parke-
ring og betale via en app. 

ENERGI- SMARTE LØSNINGER I VITORIA- GASTEIZ
•  Energirenovering
  Energirenoveringen af 750 boliger på i alt 60.000m2 inkluderer 

facader, isolering, vinduer og døre. 
•  Data management system
  Udviklingen af en platform, hvor IKT- systemer indsamler data, der 

kan bruges til at monitorere de renoverede bygninger. 
•  Biomasseanlæg til fjernvarme
  Et nyt biomasseanlæg giver lavere varmepriser, mindre vedligehold 

og driftsudgifter samt øget sikkerhed.
•  Borgerinvolvering

En strategi for involvering af borgerne i forsøgsområdet sikrer en 
konstruktiv dialog. 

•  Elektriske busser
  13 nye elektriske busser erstatter dieselbusserne på den 10 km 

lange busrute, der med 24 stoppesteder omkranser byen. Busser-
ne er udstyret med innovativ teknologi, der med et informations-
system, øget sikkerhed samt forbedrede køretekniske egenskaber 
skaber en bedre brugeroplevelse.

ENERGI- SMARTE LØSNINGER I TARTU
•  Energirenovering
  Renoveringen af de tidligere sovjetiske boligblokke forvandler 

bygningerne til moderne, energieffektiv boliger af høj kvalitet, 
komplet med intelligente styresystemer.

•  Fjernkøling ved hjælp af restvarme
  Det nye fjernkølingssystem er skabt ved hjælp af en pumpe, der 

først producerer varme til fjernvarmen og derefter bruger den 
overskydende varme til at køle. 

•  Offentlige delecykler
   Byen har indført et system af delecykler med både almindelige 

cykler og elcykler samt 65 parkeringsstationer, hvis placering er 
bestemt på baggrund af brugernes ønsker.

•  Gasbusser til offentlig transport
   De nuværende dieselbusser bliver erstattet af 62 nye gasbusser 

i løbet af 2019 for at gøre den offentlige transport mere 
bæredygtig.

Kontakt:   
Raimond Tamm, City of Tartu
Raimond.Tamm@raad.tartu.ee

Energirenoveringen 
af de første bygninger 

påbegyndes i 
demonstrationsområdet 

Coronación i 
Vitoria-Gasteiz

Fortum
fjernkølingsanlæg

i Tartu
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Kontakt:  
Alberto Ortiz De Elgea Olasolo, VISESA
Alberto.o@visesa.eus
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KONTAKT INFORMATION
Projektkoordinatorer: 
Francisco Rodríguez Pérez-Curiel, TECNALIA 
francisco.rodriguez@tecnalia.com

Silvia Urra Uriarte, TECNALIA, 
silvia.urra@tecnalia.com  
 
Presse:
Bettina Remmele, Steinbeis-Europa-Zentrum
remmele@steinbeis-europa.de

FAKTA OM SmartEnCity PROJEKTET
•  3 Byer er udvalgt som fyrtårne: 

Sønderborg (Danmark), 
Vitoria- Gasteiz (Spanien) og Tartu (Estland)

•  2 Følgebyer: 
Lecce (Italien) og Asenovgrad (Bulgarien)

•  37 Projektpartnere fra 6 forskellige lande
•  Projektkoordinator: 

TECNALIA Research & Innovation
•  Varighed: 

66 måneder (februar 2016 -  juli 2021)
•  Samlet budget 208 mio. kr. – 

heraf ca. 50 mio. kr. til Sønderborg

FYRTÅRN: SØNDERBORG  
Sønderborg Kommune har som erklæret mål at blive CO2- neutral i 
2029. For at nå målet har man skabt et tæt samarbejde mellem bor-
gere, virksomheder, organisationer og kommunen – og man har fo-
rankret samarbejdet i det offentlig- private partnerskab ProjectZero. 
Sønderborg har udviklet roadmaps med særligt fokus på løsninger 
inden for øget energieffektivitet, omstilling til vedvarende energi, 
bæredygtig transport samt uddannelse og folkeoplysning. Sideløben-
de arbejder Sønderborg byråd for at skabe grønne job inden for 
håndværk, industri, turisme og uddannelse i området. Et fælles 
mindset er afgørende for, at Sønderborg når det ambitiøse mål – og 
samarbejdet i ProjectZero gør det muligt for borgere, virksomheder, 
organisationer og byrådet at planlægge, udvikle, implementere, måle 
og korrigere vejen frem til målet. 

ENERGI- SMARTE LØSNINGER I SØNDERBORG:
•   Nye biomethangas- busser
  De 44 nye biomethan- busser, der nu kører i området, er ikke bare 

en energieffektiv erstatning for de tidligere dieselbusser – det er 
også blevet muligt for borgerne at tage deres cykler med. 

•  Energirenovering
  Tre boligforeninger med i alt 45 boligblokke er blevet energireno-

veret. Boligernes forbrug af strøm og varme er blevet reduceret, 
indeklimaet er forbedret, og der er kommet solceller på tagene. 

•  Borgerinvolvering
   Beboerne i de tre boligforeninger bliver som del af projektet aktivt 

involveret i energirenoveringen af deres hjem. 

Kontakt:  
Iben Nielsen, Sønderborg Forsyning
ibni@sonfor.dk

Tankning af 
de nye

biomethan- 
busser
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S Ø N D E R B O R G

TA R T U

A S E N O V G R A D

L E C C E

V I T O R I A - G A S T E I Z


