
 

Søger din virksomhed 
nye rødder?

Velkommen til Sønderborg og din fremtid i et stærkt internationalt erhvervsmiljø 



0% CO2
20 år før resten 

af Danmark 

Sønderborg er førende indenfor 
cleantech og mekatronik 
Sønderborgs stærke erhvervsklyn-
ger inden for energieffektivisering, 
cleantech og mekatronik sikrer din 
virksomhed strategisk placering, 
førende globale netværk samt 
adgang til forskning, uddannelse og 
kvalificerede medarbejdere. 

Central beliggenhed i porten 
til Europa 
Sønderborg er Skandinaviens 
port til det kontinentale Europa 
og Europas dør til Skandinavien. 
Infrastrukturen er veludbygget 
med motorvej, lufthavn, jernbane-
net og faste færgeforbindelser.  

Grænselandets internationale 
arbejdsstyrke
Sønderborg er et internationalt 
område i hjertet af det dansk- 
tyske grænseland. De fleste 
indbyggere taler foruden dansk 
også tysk og engelsk.
.

Unikt samspil mellem  
universitet og erhvervsliv 
SDU’s ingeniørtunge campus i 
Sønderborg er Danmarks mest 
internationale. I tæt samarbejde 
mellem områdets virksomheder 
og universitet omsættes ny 
viden og forskning til morgen-
dagens produkter og grønne 
løsninger.  

Sønderborg - storby i naturen
Dine medarbejdere vil trives i Sønder-
borg, hvor der er work-life balance og 
en unik kombination af det lokale og 
globale samt storby og natur. 

110
NATIONALITETER

BOR I SØNDERBORG

30 min.
FRA DANMARKS 

STØRSTE  
EKSPORTMARKED

250
KYSTLINIE

KM

74,9%
HAR EN ERHVERVS- ELLER 

UNIVERSITETSUDDANNELSE 

3000+
VIRKSOMHEDER



Velkommen til Sønderborg  
– velkommen til vækst og udvikling 

Det er ikke ligegyldigt hvor i Danmark, 
du vælger at drive virksomhed. Der 
findes nemlig de steder, hvor alting 
bakker op om din virksomheds suc-
ces, hvor rammerne er de rigtige, hvor 
medarbejderne trives, hvor placering- 
en åbner helt nye muligheder, og hvor 
store visioner bliver til virkelighed. 
Sådan er det i Sønderborg. 

Her kan du udvikle og vækste din 
virksomhed. Med den helt særlige 
placering i hjertet af grænselandet, 
en global førerposition inden for 
cleantech og mekatronik, adgang til 
både veluddannede medarbejder 
samt nyeste forskning og viden og 

ikke mindst en oplevelsesøkonomi i 
rivende udvikling, får du i Sønderborg 
alle forudsætninger for succes.

Vi byder dig velkommen til et om-
råde kendetegnet af globalt udsyn, 
åbenhed, respekt og en særlig evne 
til at samarbejde på tværs af grænser, 
kulturer og skel. Det er naturligt for os 
at samarbejde – både internt i Sønder-
borg og med resten af verden – og vi 
glæder os til at samarbejde med dig og 
din virksomhed. 

Med venlig hilsen

På vegne af hele Sønderborg-området

Oplevelsesøkonomi og turisme 
vækster i Sønderborg 
Sønderbogs rige historie og særlige 
placering i grænselandet har sammen 
med strategiske satsninger på bl.a. 
luksushotel, ferieresort og unikke 
oplevelser gjort området til en af Dan-
marks mest søgte turistdestinationer. 

TOP 10
FLEST OVERNAT-
TENDE TURISTER  

I DANMARK

Erik Lauritsen
Borgmester

Gerhard Bertelsen  
Formand  
Erhvervsudvalget



Vil du placere din virksomhed  
i Porten til Europa? 

SØNDERBORG

BILLUND
1,5 time

ODENSE
1,5 time

FLENSBORG
30 min.

KØBENHAVN
35 min.

AARHUS
2 timer

KIEL
1,5 time

HAMBORG
2 timer

BERLIN
4 timer

I Sønderborg kommer hele Europa 
inden for din virksomheds række-
vidde. For det er her, Skandinavien 
og det kontinentale Europa mødes 
og bindes sammen.

Sønderborgs beliggenhed og infra-
struktur placerer dig tæt på de euro-
pæiske markeder. Danmarks største 
eksportmarked med storbyer som 
Hamborg, Flensborg og Kiel bliver 
din tætteste nabo, imens du på blot 
30 min. fra Sønderborg Lufthavn kan 
være i København.

Som naturligt knudepunkt i det 
dansk-tyske grænseland er Sønder-
borgs infrastruktur yderst veludbyg-
get i et fintmasket net af motorvej, 
lufthavn, jernbanenet, godstransport 
og faste færgeforbindelser. Det giver 
din virksomhed optimale muligheder, 
hvad enten du har behov for person-, 
vare- eller godstransport.

I Sønderborg er der 33.000 arbejds-
pladser, og inden for en times kørsel 
er der adgang til ca. 252.300 arbejds-
pladser i det dansk-tyske grænseland. 
Omkring 15.000 pendler hver dag 
over grænsen. 

35 min.
FRA KØBENHAVN

250.000

Fra Sønderborg ser  
verden anderledes ud

TIL HAMBORG
4 TIL BERLIN

2 timer

Transporttider og  
densitet af arbejds-
pladser 



Forsyningssikkerhed og digital infrastruktur i verdensklasse  
Uanset hvor i Sønderborg din virksomhed slår sig ned, vil I opleve samme 
høje forsyningssikkerhed af vand, varme, strøm og fibernet. 

Eksempelvis er Sønderborg beliggende i et af landets mest fiberintensive 
områder og er således et højdæknings- og højhastighedsområde. Elforsy-
ningssikkerheden er blandt de bedste i Europa med en oppetid på 99,99% 
og er i overensstemmelse med Sønderborgs høje miljømæssige ambitioner 
baseret på grøn energi. Af samme grund opkøber områdets fjernvarmevær-
ker gerne eventuel overskudsvarme fra din virksomheds køleanlæg. 

Sønderborg ligger desuden i et område med en stor grundvandsressource 
af højeste kvalitet. Sønderborg Forsynings vandværker er indbyrdes for-
bundne, og den effektive infrastruktur betyder, at forsyningssikkerheden er 
meget høj. Ydermere er vandpriserne konkurrencedygtige.

97%
BREDBÅNDS-

DÆKNING

250.000
ARBEJDSPLADSER 

INDENFOR 60 MIN. FRA 
SØNDERBORG

Ca.

74.300
INDBYGGERE

Sønderborg er den største 
by i Sønderjylland. Der 
er 74.300 indbyggere i 
Sønderborg kommune, 
1.027.700 i det nordlige 
Slesvig- Holsten og fire 
mio. i den dansk-tyske 
region. 

99,99%
EL-NET

OPPETID



Vækstområde i hastig udvikling
Ca. 40% af områdets flere end 3.000 
virksomheder forventer over fem 
procent vækst i de kommende år.  
Særligt brancher som engros- og 
detailhandlen, transport- og logistik 
samt byggebranchen oplever en mar-
kant udvikling, men også områdets 
stærke turismesektor vækster massivt 
i disse år. 

Eksportsucces
Med Tyskland som europæisk vækst-
dynamo blot 30 min. fra Sønderborgs 
bymidte, er naboen mod syd det 
største marked for Sønderborgs virk-
somheder, der årligt eksporterer for 
godt 20 mia. kr. årligt. Førende globale 
virksomheder som Danfoss og Linak 
tegner sig for en stor del af eksporten, 
men også områdets små og mellem-
store virksomheder er godt med, da 
ca. 300 virksomheder eksporterer til 
udlandet. 

99,99%
EL

OPPETID

60%
AF SØNDERBORGS 

INDUSTRIVIRKSOMHEDER
BESKÆFTIGER SIG MED

ENERGILØSNINGER

20 billion
EXPORTS IN DKK 

0%
CO² i 2029

+300
EKSPORTERENDE
VIRKSOMHEDER



3000+
VIRKSOMHEDER

Vil du med i det globale førerfelt?

I 2029 skal Sønderborg være 100% 
CO2-neutralt – 20 år før resten af 
Danmark. Vores vision hedder Pro- 
jectZero, og siden 2007 har vi arbej- 
det på at gøre Sønderborg til CO2-
neutralt vækstområde. Vores CO2-
udledning er allerede reduceret med 
44%, og imens har vi skabt de første 
900 nye, grønne arbejdspladser.  
Derfor er vi global rollemodel og 
inspirator inden for bæredygtige 
løsninger, som fungerer og hænger 
sammen økonomisk, miljømæssigt 
og socialt. 

Sønderborg er hjemsted for nogle af 
Danmarks største globale industri-  
og cleantechvirksomheder. Mere end  
halvdelen (60%) af Sønderborgs indu- 
strivirksomheder beskæftiger sig i 
dag med energiløsninger, og hver 10. 
arbejdsplads i Sønderborg findes inden 
for energi og miljø. Det er fire gange 
hyppigere end i Danmark som helhed, 
og halvdelen af alle landets virksom- 
heder, der beskæftiger sig med effektive 
energiløsninger, findes i den syddanske 
region. 

Derfor er Sønderborg ikke overraskende 
hjemsted for det ambitiøse nationa-
le energisamarbejde Energy Cluster 
Denmark, som udvikler nye teknologier, 
produkter og systemer til effektiv energi- 
håndtering. 

Energy Cluster Denmark er en del af 
det internationale Cleantech Network 
samt guldcertificeret EU-klynge. Energy 
Cluster Denmark omfatter 250 virksom- 
heder, og alene i Sønderborg er ca. 
5.000 medarbejdere beskæftiget inden 
for Energy Cluster Denmarks fokusom-
råder. 

Ydermere har Sønderborg en global fø-
rerposition inden for mekatronik, altså 
intelligente produkter, der integrerer 
mekanik, elektronik og software. Målt 
på faktorer som vidensdeling mellem 
virksomheder, mekatronisk forskning 
og uddannelse samt innovation og 
kostpriser, overhalede Sønderborgs me-
katronikklynge allerede i 2006 storbyer 
som Eindhoven og Stuttgart.

+5.000
ARBEJDER 
INDENFOR 

CLEANTECH 



Turisme og oplevelsesøkonomi  
er i rivende vækst – vil du vækste med?

1,5 mia.
ÅRLIG TURISME- 

OMSÆTNING

I Sønderborg vil vi være den mest 
besøgte feriedestination uden for 
København. Med en placering på 
Top 10 målt på overnatninger og en 
årlig turismeomsætning på 1,5 mia. 
er vi godt på vej.

Med sin rige historie og enestående 
natur er Sønderborg et af Danmarks 
mest populære turistmål. Senere års 
store strategiske satsninger på turisme 
og oplevelsesøkonomi har for alvor 
givet næring til visionen om at komme 
helt til tops på listen over de mest 
søgte destinationer – en liste, hvor 
Sønderborg allerede har fortrængt 
turistdestinationer som f.eks. Århus, 
Odense og Sydfyn.

På Sønderborgs nye havnefront står et 
nyt luksushotel med bl.a. Danmarks 
største spa og toprestaurant på Michelin- 

niveau. På Nordals er godkendte pla-
ner om en natur- og oplevelsespark 
i verdensklasse klar at blive ført ud i 
livet. Et stenkast derfra ligger science- 
og -oplevelsesparken Universe, der år 
efter år slår egen besøgsrekord. Kul-
turprojekter, koncerter, konferencer og 
events, der giver genlyd langt ud over 
Sønderborgs grænser, udvikles og 
realiseres. Imens bakker infrastruk-
turen med motorvej, lufthavn, tog og 
færger op om turisternes mobilitet og 
muligheder. 

Turismen i Sønderborg skaber på alle 
måder vækst, udvikling og arbejds-
pladser. Ca. hvert tredje turismeskabte 
job i Sønderjylland findes således i 
Sønderborg, der også tegner sig for 
såvel den højeste turismeomsætning 
som det største turist-døgnforbrug i 
Sønderjylland.

35+
4.500 m2

DANMARKS 
STØRSTE SPA



139.163 
GÆSTER I 

UNIVERSE I 2019

1,2 mil. 
ÅRLIGE  

OVERNATNINGER

1.900 
TURISME-

RELATEREDE
JOBS



60%
INTERNATIONALE 

STUDERENDE

3.200 m2

CENTER FOR
INDUSTRIEL  
ELEKTRONIK

PÅ ALSION

5 
LABORATORIER

TIL FORSKNING
I ELEKTRONISKE

PRODUKTER



Skal din virksomhed sikres ny viden,  
anvendt forskning og teknologisk forspring?  

Sønderborg er kendetegnet af ene-
stående samspil mellem erhverv og 
uddannelse – hele vejen fra ABC til 
Ph.D. Det giver både din virksomhed 
konkurrencefordele, ekspertviden og 
veluddannede medarbejdere.

Sønderborg er et videnstungt område, 
præget af globale virksomheder og 
kreative erhverv. Det afspejler sig i om-
rådets mange uddannelsesmuligheder. 
Her er både tyske og engelsksprogede 
børnehaver og skoler, internationale 
gymnasier og ungdomsuddannelser 
samt nytænkende friskoler, folkeskoler, 
efterskoler og højskoler. 

Samtidig er Sønderborg en af Danmarks 
ti universitetsbyer. Syddansk Universi-
tets campus på Alsion i Sønderborg er 
Danmarks mest internationale med ca. 
60% udenlandske studerende fra flere 
end 50 lande. Her tilbydes en række 
engelsksprogede uddannelser inden for 
bl.a. ingeniørfaget, erhvervssprog, virk-
somhedskommunikation samt econo-
mics and business administration. 

Det særlige samspil mellem universitet 
og områdets globale erhvervsliv giver 
særlig tyngde. Et godt eksempel er Cen-
ter for Industriel Elektronik (CIE), der 
er et unikt offentlig-privat partnerskab. 

Centret, der er en del af universitetets 
Tekniske Fakultet og Mads Clausen 
Instituttet, uddanner den næste genera-
tion af ingeniører og hjælper virksom-
heder til at opnå teknologisk førerskab 
gennem forskning og udvikling inden 
for elektroniske produkter.

22
UNIVERSITETS
UDDANNELSER



74.300
INDBYGGERE

Vil du og dine medarbejdere  
have work-life balance?

I Sønderborg går storbyens puls og 
muligheder hånd i hånd med natu-
rens ro og balance.

Sønderborg er kendetegnet af en helt 
særlig dobbelthed: På den ene side 
rummer Sønderborg alle storbyens 
karakteristika med kulturelle tilbud, 
shopping-muligheder, internationalt 
udsyn og et rigt café- og restaurations-
miljø, hvor sprogene fra hele verden 
summer lystigt. Men Sønderborg også 
noget mere og andet. Her er en enestå-

ende natur med skove, bakker, søer og 
250 km krøllet kystlinje gennem et af de 
smukkeste fjordlandskaber i Danmark. 
Her er åbne vidder med plads til både 
udfoldelse, balance og sjælelig ro. 

Det er her, boligdrømmende kan reali-
seres med masser af kvadratmeter for 
pengene, uanset om du er til penthouse- 
lejlighed, idyllisk landejendom, her-
skabsvilla, liebhaveri eller selvbygget 
drømmehus. Og det er her, at flere end 
700 frivillige foreninger og sportsklub-

ber giver rig mulighed for udfoldelse – i 
sportshallen, på balletskolen, på kunst-
akademiet, på lokalscenen, i musiksko-
len eller på et af de mange andre steder 
i Sønderborg, hvor krop og kreativitet 
udfordres.

Også kulturen i Sønderborg på alle må-
der mangfoldig og præget af kontraster 
– fra ballet til bold, fra symfoniorkester 
til sommerrevy, fra museer til madople-
velser, fra kunstudstillinger til koncerter 
og meget, meget mere.



1500+
KULTURARRANGEMENTER 

PR. ÅR



100+
CAFÉER OG

RESTAURANTER

700+
FORENINGER

I Sønderborg får du 
ligeså mange mulighe-
der, events og kulturelle 
tilbud, som der er dage 
i året. 

81,2
GENNEMSNITS 

LEVEALDER

♥♥



FLENSBORG  F
JORD

AABENRAA

Gråsten

Broager

Felsted

Kværs

Vester Sottrup

Nybøl Ragebøl

Avnbøl

INDUSTRI
HAVN

400 ha
MEGASITE 

NORD FOR KVÆRS

400 ha
MEGASITE 

VEST FOR RAGEBØL

36 ha
RAGEBØL

INNOVATIONSPARK

A A B E N R A A  F J O R D



SØNDERBORG

Ragebøl

Nordborg

Guderup

Augustenborg

LUFTHAVN
KØBENHAVN 30 min.

Sønderborg
NORD
30 ha 30 ha

SØNDERBORG
NORD

15 ha
GLANSAGER
VOLLERUP

Erhvervsbyggegrunde

Høruphav

FYN 30 min.

Fynshav

L I L L E B Æ LT

ALSSU
N

D



DANMARK

SVERIGE

TYSKLAND

POLEN

TJEKKIET

HOLLAND

BELGIEN

FRANKRIG
Luxemburg

ENGLAND

London

Bruxelles

Paris

Amsterdam

Sønderborg

Berlin

Prag Frankfurt
am Main

Bremen
Groningen

Rostock

Lübeck

Kiel

Hannover

Bielefeld
Magdeburg

Wolfsburg

Szczecin

Poznan

Bydgoszcz

Leipzig

Braunschweig

Nürnberg

Würzburg

Mannheim

Karlsruhe

Stuttgart

Flensburg

Odense
Malmö

Aarhus

Aalborg

Esbjerg

Manchester

Leeds

Aberdeen

Newcastle

Cambridge

Birmingham

Oxford

Southhampton
Brighton

Rouen

Arras

Reims
Metz

Caen

Bristol

Hamburg

Wroclaw

Brno

Ostrava

Dortmund

Köln

Bonn

Den Haag

Lille

Antwerpen

Liège

Charleroi

Dresden

Essen

Rotterdam

Eindhoven

Utrecht

København

Fra Sønderborg ser verden anderledes ud

C
om

m
oc

ea
n

sonderborg.dk/erhverv

 

Sønderborg Kommune 
Erhvervsservice & Tilflytterservice
Rådhustorvet 7
6400 Sønderborg

Tel. 8872 7170

Vi står klar til at hjælpe
Det er et samlet Sønderborg, der byder din virksomhed velkommen og står klar til at 
rydde enhver forhindring af vejen for at sikre hurtige og effektive processer.

Sønderborg Kommune Erhvervsservice:
• Én indgang til kommunen
• Erhvervsgrunde
• Byggetilladelser
• Miljøgodkendelser
• Godkendelse af erhvervslokaler
• Overblik over miljø- og naturregler
• Rekruttering af nye medarbejdere

Sønderborg Tilflytterservice
• Jobsøgning
• Partnerjob: Hjælp til jobsøgning for 

medfølgende partner 
• Bomuligheder
• Pasningstilbud, skoler og uddannelse
• Kultur- og fritidsaktiviteter
• Sociale netværk og events for tilflyttere

Læs mere om Sønderborg på 

Fra Sønderborg 
ser verden anderledes ud




