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FRA GLOBAL TIL LOKAL SKALA 
- FRA STRATEGI TIL HANDLING

Verdensmålene sætter fokus på de udfordringer, vi har globalt, og som vi 
skal løse lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, hvis kommende 
generationer skal have rimelige muligheder for en god fremtid. 

Det forpligter som samfund. Men det skaber samtidig også et momentum 
for både udvikling og forandring.

Hvis vi bruger verdensmålene strategisk, kan de være et konkret afsæt for 
vigtige beslutninger og prioritering af bæredygtigheds indsatser på tværs 
af afdelinger og områder i både offentlige og private organisationer,

• Hvad betyder de globale mål for kommunen/organisationen?

• Hvad er de lokale udfordringer og muligheder?

• Væsentlighedsvurdering: Hvilke mål skal der fokuseres på?

• Hvordan konkretiseres indsatserne?



+

AALBORG MOBILITET 2040

7

Mobilitet er det, der binder hverdagslivets aktiviteter 

sammen. Mobilitet skaber tilgængelighed til de 

vigtige funktioner i vores hverdag. Det er forud-

sætningen for, at varer og mennesker kan komme 

rundt, og at vores samfund kan fungere.
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VERDENSMÅL SOM VI UNDERSTØTTER I 
MOBILITETSPLANEN
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KONKRETISERING
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Prioritering – egne delmålKONKRETISERING:
PRIORITERING AF EGNE DELMÅL



HVORDAN MÅLER VI PÅ DEM?



HVORDAN MÅLER VI PÅ DEM   I



HVORDAN MÅLER VI PÅ DEM   II



METODE : NIVEAU 3
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9.0 
BYGGE ROBUST 

INFRASTRUKTUR, 

FREMME 

INKLUSIV OG 

BÆREDYGTIG 

INDUSTRIALISERI

NG OG 

UNDERSTØTTE 

INNOVATION 

 

9.1 

Der skal udvikles 

pålidelig, bæredygtig 

og robust infrastruktur 

af høj kvalitet, 

herunder regionale og 

grænseoverskridende 

infrastruktur, for at 

støtte den 

økonomiske udvikling 

og menneskelig 

trivsel, med fokus på 

lige adgang for alle til 

en overkommelig pris. 

9.1.1 
Andel af befolkningen 

udenfor byer, der bor 

inden for 2 km af en 

helårsvej. 

 

 
9.1.2 

Passager- og 

godsmængde, opdelt 

efter transportform. 
 
 

Mobilitet for alle 6:  

Bæredygtige 

mobilitetsformer 

 

 

 

Fremme bæredygtige 

og aktive 

transportformer, der 

fremmer sundhed: 

 

• Andel cyklister 
• Antal delecykler 
• Antal delebiler 

2019: 
20% cykler til 
arbejde  

Målet er, at er at 
50% cykler til 
arbejde i 2025  

   9.2. 
En inklusiv og 

bæredygtig 

industrialisering skal 

fremmes, og 

industriens andel af 

beskæftigelsen og 

bruttonationalprodukt

et skal øges i 

betydelig grad inden 

2030 i 

overensstemmelse 

med nationale forhold. 

l de mindst udviklede 

lande skal industriens 

markedsandel 

fordobles. 

9.2.1 
Fremstillingsindustrien

s merværdi i forhold til 

BNP pr. indbygger. 
 
 
9.2.2 
Beskæftigelse i 

fremstillingsindustrien 

som andel af den 

totale beskæftigelse. 
 

     

   9.3  
Små industri- og 

andre virksomheders 

adgang til finansielle 

tjenesteydelser, 

herunder 

lånemuligheder til en 

overkommelig pris 

skal øges, især i 

udviklingslandene, og 

de skal integreres 

bedre i værdikæder 

og markeder. 
 

9.3.1 

Andelen af små og 

mellemstore 

virksomheder i 

industriens samlede 

værditilvækst. 
 
9.3.2 
Andelen af små og 

mellemstore 

virksomheder med et 

lån eller en kreditlinje 
 
 

     

 DET HÅRDE FORARBEJDE



1. HVAD VIL I MED MÅLENE?
• KOMMUNIKATION, BRANDING, STRATEGISK STYRINGSREDSKAB ELLER TAKTISK/OPERATIONELT 

PROJEKTVÆRKTØJ
• HVORDAN VIL I MÅLE
• HVORNÅR

2. HVAD VILLE DU GØRE?
• AFPRØV ET MÅL I MATRIXEN
• OVERFØR INFO TIL VERDENSMÅLSHJULET
• EVALUER/DISKUTER

3. FÆLLES DRØFTELSE 

OPSUMMERING



JULIE BUSCHARDT
Tlf: 42 56 82 92

jb@urbancreators.dk


