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December 2021

Analyse af eksisterende strategier til 
fremme af FN's mål for bæredygtig 

udvikling

Status inden for KielRegion GmbH inden for rammerne af Interreg-
projektet SARA
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SDG-bearbejdning i KielRegion

Præsentation

Status

Fremtid

Hvem er vi og 
hvad gør vi?

Hvad har vi 
gennemført indtil 

videre og på 
hvilket område?

Hvordan vil 
bæredygtighed 

blive spillet i 
fremtiden?
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– - Mitten im echten Norden

Vi er engageret i at sikre gode leve- og arbejdsvilkår i regionen. 

Med henblik herpå kombinerer vi regionale styrker og gennemfører i fællesskab 
intelligente og bæredygtige projekter inden for økonomi, mobilitet, klima og 
sundhed.
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650.800
Mennesker

3.388 km²
Areal

251
Byer og kommuner

Stand: 2020
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Vores mål
Vi…

- kender regionen og dens styrker,

- samler regionale kompetencer og 
udbygger dem,

- forbedrer det regionale samarbejde på
områderne økonomi, mobilitet, klima og
sundhed,

- udvikler intelligente og bæredygtige
løsninger for befolkningen i regionen.

Det er sådan, vi stærker regionen til at 
klare de nuværende og fremtidige 
udfordringer.
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Regional-
marketing

Masterplan Mobilität KielRegion

Vores styrker og fyrtårne
Projektstyring | Fundraising | hurtig projektgennemførelse| stærke partnere

Beratungsnetz
Fachkräftesicherung
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SDG'er: Status og sammenlignelighed

Før SARA var der ingen strategi eller projekt, der udtrykkeligt tog fat på målene for
bæredygtig udvikling. Kun i Interreg-projektet VekselWirk blev det delvist behandlet i
forbindelse med samarbejdet. Bæredygtighed har dog altid været et tværgående emne i
KielRegion. I denne rapport henviser vi derfor til den sammenlignelige gennemførelse af
foranstaltninger på SDG'ernes område.

Tidligere projekter har sat mange ting i gang, der fremmer bæredygtighed i
deres dimensioner, f.eks. inden for mobilitet, videnskab, kvalificeret arbejdskraft
og iværksætteri. De blev dog ikke oprindeligt planlagt med SDG'erne i
baghovedet. Da tidligere strategier med deres foranstaltninger alligevel på
mange måder har arbejdet på konkrete mål, har vi med tilbagevirkende kraft
tildelt de tilsvarende bæredygtighedsmål med henblik på en
statusgennemgang.
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Oversigt over tidligere strategier af KielRegion GmbH

Regionalt 
udviklingskoncept

(2012/13)

Masterplan for 
mobilitet

(2016/18)

Interreg-projektet 
SARA

(2020-2022)

Strategi KielRegion 
2030

(2020-idag)

• Den tidsmæssige udvikling i organisationen med hensyn til strategier og planer, der 
bidrager til bæredygtighedsmålene. På de følgende sider behandles de 
indholdsmæssige fokuspunkter og sammenhæng.
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Eksisterende strategier Regional/lokal gennemførelse Indikatorer, metoder, værktøjer Handlingsplaner

1. Regionalt udviklings-
koncept (2012/2013)

2. Masterplan Mobilitet 

3. Strategiudvikling 
KielRegion 2030

4. Interreg projekt SARA

• Regionalmanagement

• Regional 
Mobilitetsstyring

• Interreg-projekt 
VekselWirk

• RealWork

• Rådgivningsnetværk for 
fagfolk

• Smarte KielRegion

• MORO

• HyStarter/HyExperts

• Projektevalueringer med 
hensyn til SDG'er & 
Impact

• Analyser fra Masterplan 
Mobilitet

• Anbefalinger fra det 
regionale udviklingskoncept

• Gemeinwohlbilanzierung

• Eksisterende 
sammenlignings-
værktøjer 

• Interreg projekt SARA

• Videnskabens nat

• Innovationsfestival

• Regionalt Bikesharing

• MokWi

• Regionalportal

• Rent-a-Scientist

• Mobilitetsstationer

• Virksomhedsportal

• Boligportal

• Stifternescup

• Regionalbudget

Oversigt over strategier og foranstaltninger, der bidrager til målene 
for bæredygtig udvikling*.

Fede udtryk = begreber, der er beskrevet i rapporten

* Udvælgelse af projekter, ikke en fuldstændig 

præsentation af alle foranstaltninger siden 

grundlæggelsen



10

Eksisterende strategier
1. Regionalt udviklingskoncept

De fire tematiske områder, som KielRegion i 

øjeblikket tager fat på med projekter og finan-

siering, er baseret på det regionale udvik-

lingskoncept (RUK) 2025 (jf. kielregion.de)

Den grundlæggende strategi blev udviklet i 

2012/2013 i en proces med workshops og 

deltagelse, og i de følgende år blev den 

gentagne gange tilpasset dynamisk til de 

eksterne forhold.

Formålet med det RUK var at udnytte hele 

regionens potentiale og ressourcer gennem 

samarbejde, at udvikle dem bæredygtigt og at 

støtte vækstprocesser.

Livet Mobilitet Videnskab Økonomi

Alle emner fra det regionale udviklingskoncept fra 2013

http://www.kielregion.de/
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Regional gennemførelse & projekter

På grundlag af det regionale udviklingskoncept (udvalg)

Videnskabens nat

Videnskabens festival (tidligere nat) KielRegion er Slesvig-
Holstens største videnskabsbegivenhed.

Siden 2016 har arrangementet været en del af "European 
Researchers' Night", som hvert år finder sted samtidig i over 300 
byer i mere end 25 lande. Gennem en række forskellige 
aktiviteter (foredrag, videnskabelige demonstrationer, praktiske 
eksperimenter, laboratoriebesøg osv.) bringes videnskabens og 
forskningens verden tættere på offentligheden, og forskningens 
betydning for samfundet formidles.

Rent-a-Scientist er en del af videnskabsfestivalen. Forskere 
kan "lejes" til en skoletime.

Indflydelse på SDG'erne
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Regional gennemførelse & projekter

På grundlag af det regionale udviklingskoncept (udvalg)

VekselWirk (Interreg-Projekt)

VekselWirk var et tysk-dansk projekt med det formål at styrke de 
kreative industrier og dermed sætte gang i innovationsmotoren i 
grænseregionen. Inden for disse rammer blev der i 2018 og 2019 
afholdt Innovationsfestivalen, som fungerede som en platform for 
kreative mennesker, grundlæggere, virksomheder, offentlige 
institutioner og civilsamfundet til at præsentere sig selv og skabe 
netværk.

Gennem VekselWirk og tilrettelæggelsen og afholdelsen af 
festivalen er der blevet etableret mange kontakter med offentlige 
institutioner, nystartede virksomheder og innovative projekter i 
grænseregionen. Mange af dem har beskæftiget sig med emnet 
bæredygtighed på meget forskellige måder, enten oprindeligt eller 
siden. 

Indflydelse på SDG'erne
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Regional gennemførelse & projekter

På grundlag af det regionale udviklingskoncept (udvalg)

MokWi - Platform for bæredygtige ideer og projekter

På onlineplatformen MokWi mødes alle, der ønsker at forme 
KielRegionen i fællesskab, udveksle idéer og dele deres viden. Det 
er her, engagerede mennesker mødes og møder ligesindede.

Platformen giver mulighed for at udvikle, organisere, koordinere og 
gennemføre projekter og initiativer. Det synliggør netværket af lokalt 
engagerede interessenter og giver transparens i forbindelse med 
deltagelsesmuligheder i initiativer, projekter og organisationer.

Indflydelse på SDG'erne
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Regional gennemførelse & projekter

På grundlag af det regionale udviklingskoncept (udvalg)

Rådgivningsnetværk for sikring af fagfolk

"Rådgivningsnetværket for sikring af fagfolk" i delstaten Slesvig-
Holsten støtter SMV'er i forbindelse med rekruttering, fastholdelse 
og udvikling af kvalificeret arbejdskraft på baggrund af manglen på 
kvalificeret arbejdskraft. KielRegion er involveret i dette netværk 
med to kvalificerede arbejdskonsulenter.

Til bæredygtige ændringer i retning af en fremtidsorienteret 
personalepolitik kan de kvalificerede arbejdskonsulenter udstede en 
check til det føderale program unternehmensWert:Mensch med 
op til 80 % finansiering.

Indflydelse på SDG'erne
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Eksisterende strategier
2. Masterplanen for Mobilitet

Masterplanen for Mobilitet tjener til at 

udvikle mobilitetsløsninger for hele

KielRegionen, dvs. for byer og kommuner i 

distrikterne Plön og Rendsburg-

Eckernförde samt for delstatshovedstaden

Kiel. 

Resultatet er et gennemførelsesorienteret

handlingskoncept med 12 tematiske

områder og 72 konkrete foranstaltninger.

Målene omfatter klima- og miljøvenlig

mobilitet, en høj livskvalitet og et stærkt

mobilitetsnetværk.

• Det kvantitative mål er at reducere CO2-emissionerne fra 
transport i regionen med i alt 35 % inden 2035.

• Oprettelse af en regional mobilitetsstyring KielRegion

Strategiens indsatsområder:

Aktiviteter

1. Mobilitetsstyring

2. Regional cykling

3. Fremme af fodgængere

4. Fjord/skibsfart

5. Kommerciel trafik

6. CO2-neutrale drev

7. Stærke aksler

8. Kommunikation

9. Feedertrafik & netværk

10. Integreret planlægning

11. Anvendelse i stedet for egendom

12. Trafiksikkerhed
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Regional gennemførelse & projekter

På grundlag af Masterplanen for Mobilitet (udvalg)

Regional Bikesharing: ”SprottenFlotte”

Cykeldelingssystemet "SprottenFlotte" tilbyder enkel, fleksibel og 
billig mobilitet i KielRegionen uden at man behøver at eje en cykel. 
Indtil nu har vores ”Sprotten” tilbagelagt 2.500.000 kilometer (ca. 60 
jordomrejser). Dette har allerede sparet 110 tons CO2.

Flåden omfatter nu 100 stationer, over 500 cykler, 17 ladcykler 
(herunder fem e-ladcykler) og 65 pedelecs, som er tilgængelige i 
fem udlånsområder.

Indflydelse på SDG'erne
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Regional gennemførelse & projekter

På grundlag af Masterplanen for Mobilitet (udvalg)

Regional mobilitetsstyring

Den regionale mobilitetsstyring informerer kommuner, borgere og
virksomheder i regionen om mobilitetsemner, rådgiver om
finansieringsmuligheder og yder støtte til at søge om finansiering. 
Det etablerer og udvikler innovative mobilitetsløsninger for regionen.

Ved at udvikle grænseoverskridende løsninger og undgå 
overlapning af strukturer kan man effektivt spare omkostninger for 
regionen og de berørte parter.

Indflydelse på SDG'erne
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Regional gennemførelse & projekter

På grundlag af Masterplanen for Mobilitet (udvalg)

HyStarter & HyExpert Hydrogenregion

Med HyStarter-projektet blev der skabt grundlaget for at realisere 
klima- og miljøbeskyttelse og regional værdiskabelse sammen med 
brintteknologier. Med hjælp fra HyExpert ønsker KielRegionen nu at 
styrke brintregionen yderligere og udvikle bæredygtige modeller for 
den regionale brintøkonomi..

Ifølge vores hidtidige analyser har KielRegionen potentiale til at 
forsyne sig selv med grøn brint. I 2035 forventer vi, at det vil være
muligt at tanke brint på mange tankstationer i regionen.

Indflydelse på SDG'erne
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Regional gennemførelse & projekter

På grundlag af Masterplanen for Mobilitet (udvalg)

Mobilitetsstationer - intelligent netværk mellem 
transportmidler

En mobilitetsstation er den rumlige kombination af forskellige
mobilitetstilbud og -tjenester. Formålet med disse stationer er at 
forenkle overgangen mellem tilbuddene og at skabe et holistisk, 
brugervenligt mobilitetssystem. På denne måde fremmes intermodal 
og multimodal transport. 

Mobilitetsstationer giver god tilslutningsmobilitet, f.eks. når man skal 
skifte fra tog til cykel for at komme til den endelige destination.

Indflydelse på SDG'erne
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Eksisterende strategier
3. Strategi KielRegion 2030

KielRegion GmbH befinder sig i øjeblikket i slutfasen af 

strategiprocessen 2030, som indebærer nye emner, opgaver, 

ansvarsområder og organisatoriske nyskabelser. 

Selv om strategien endnu ikke er færdiggjort, er de fire 

tematiske områder og deres retningslinjer allerede fastlagt. 

Den nye strategi udvider den bæredygtige orientering, hvilket 

vil bidrage til yderligere bæredygtighedsmål i fremtiden:
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Indikatorer, metoder, værktøjer

Projektevalueringer med hensyn til SDG’er & impact

Strategi- og projektvurdering på baggrund af målene for bæredygtig 
udvikling var den rette metode for KielRegion, til at identificere 
målene for bæredygtig udvikling og få et overblik..

Med henblik herpå blev projekterne undersøgt for deres mulige 
indvirkning på de enkelte SDG'er og derefter henført til de relevante 
SDG'er. Arbejdets intensitet, også over tid, kan f.eks. udledes af 
antallet af foranstaltninger og projekter eller af tal vedrørende 
deltagere i arrangementer, brugere eller kooperationer. 

En mere detaljeret analyse med delmål og tal for hvert af SDG'erne
pr. projekt eller strategi kan udarbejdes i fremtiden, f.eks. som en 
del af en bacheloropgave.
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Indikatorer, metoder, værktøjer

Gemeinwohlfokusrapport

En metode, der gør det muligt at analysere ens egne produkter og 
interne processer på samme tid, er ”Gemeinwohl”regnskab
(Gemeinwohl = det fælles veldfærd). Gemeinwohløkonomien har 
samme tilgang som SDG'erne - miljømæssig, social og økonomisk 
bæredygtighed. De respektive SDG'er kan tilknyttes hver enkelt 
indikator, der undersøges i Gemeinwohløkonomien. Et første skridt i 
denne retning er Gemeinwohlfokusrapporten.

Som en del af et projekt med OpenCampus og Kieler 
Wirtschaftsförderung har de studerende udarbejdet en 
Gemeinwohlfokusrapport i KielRegionen. Denne rapport indeholder 
de første eksempler på god praksis og potentialer. Du vil snart 
kunne læse den HER.

https://www.kielregion.de/leben/sara-nachhaltigkeit-organisationen/
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Indikatorer, metoder, værktøjer

Eksisterende sammenligningsværktøjer

Online-databasen sdg-portal.de indeholder oplysninger om en 
kommunes bæredygtighed inden for rammerne af målene for 
bæredygtig udvikling.

På den ene side kan status for næsten hvert enkelt SDG for en by 
eller et distrikt spørges her. I resultaterne kan man så se de data, 
der blev brugt (f.eks. beskæftigelsesfrekvens, 
naturbeskyttelsesområder, uddannelsesmuligheder). Ved hjælp af 
dette kan man så se på sine egne tal i kommunen eller 
forvaltningen og sætte dem i sammenhæng med SDG'erne..

Dette giver et sæt mulige indikatorer til statusanalyse, men også til 
visualisering over tid. Oplysningerne kan f.eks. fås fra statistiske 
kontorer, arbejdsformidlinger, videnskabelige institutioner eller 
wegweiser-kommune.de.

Der findes detaljerede oplysninger i 

publikationen 

„SDG-Indikatoren für Kommunen“

https://sdg-portal.de/de
https://www.wegweiser-kommune.de/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Monitor_Nachhaltige_Kommune/SDG-Indikatoren_fuer_Kommunen_final.pdf
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Indikatorer, metoder, værktøjer

Analysemetoder fra RUK & Masterplanen for Mobilitet

I det regionale udviklingskoncept (RUK) og i den overordnede 
plan for mobilitet blev der defineret stikprøveindikatorer, da de 
blev udarbejdet, med henblik på at følge virkningerne af de 
strategiske foranstaltninger, der blev defineret på det 
pågældende tidspunkt. 

I mobilitetssektoren kan f.eks. tal for cykeludlejning, antal 
tilbagelagte kilometer eller antallet af                      
mobilitetsstationer evalueres effektivt                                          
og henføres til projekter og SDG'er. . 

I de fleste tilfælde er tallene fastsat                                                   
med hjælp fra partnerinstitutioner                                             
eller -kontorer.

Uddrag af de mulige overvågningssæt i RUK 

og den overordnede plan for mobilitet



Gemeinsam stark: Projekte 
für die Region

Stationer SprottenFlotte + Områder

Mobilitetsstationer

Mobilitetsstationer i gennemførelse

Kommercielle områder i fælles 
markedsføring

Rådgivningsnetværk fagfolk: 
Konsultationer

Rent a Scientist: deltagende skoler
(171 skoleklasser)

SARA: integrerede
organisationer

Smarte KielRegion: Umiddelbare
foranstaltninger

HyStarter/HyExpert: Områder i 
betragtning

Virksomhedsinkubatorer

Stand: 7.1.2022
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Udsigter

Vores mission er at gøre os stærke for at skabe et godt liv og arbejde i regionen. Et godt liv og et godt arbejde er 
kun muligt på lang sigt gennem bæredygtige og fremtidssikrede idéer, modeller og fælles samarbejde. Derfor 
spiller emnet bæredygtighed fortsat en stor rolle som et vigtigt tværgående tema, ligesom emnerne Smart Region, 
regional modstandsdygtighed og innovation og videnskab gør det. Desuden vil de bæredygtighedsorienterede 
emner i fremtiden blive suppleret med områderne klima og sundhed.

Gennem vores fremtidige arbejdsområder økonomi, mobilitet, klima og sundhed samt de tværgående spørgsmål, 
er der således mange gode muligheder og potentialer, for at fremme målene for bæredygtig udvikling. De er nu 
vokset fra syv til ti fokusmål.


