
6. En bæredygtig by
Man kommer ikke udenom de store udfordringer 
som verden står overfor og den bæredygtige omstil-
ling som skal ske både globalt og lokalt de kommende 
år. Det er naturligt at tiltag i områdefornyelsen skal 
være bæredygtige, også på den lange bane. Mange kli-
matiltag kan med fordel indtænkes i byens rum, når 
der alligevel anlægges. Dermed bliver byen i højere 
grad fremtidssikret ved eksempelvis skybrudshændel-
ser, hedebølger mv. 
Med en høj miljøbevidsthed blandt byens borgere er 
det oplagt at anvende FN’s verdensmål, som løfte-
stang for udviklingen og samtidig lade de globale mål 
være med til at forene byen. Verdensmålsbarometret 
som er et dialogredskab og værktøj til at tydeliggøre 
en bæredygtighedsprofil kan med fordel anvendes i 
det fremtidige arbejde. 

Det foreslås bl.a. at sætte fokus på nedenstående mål.

Mål 15: Livet på land

Mål 17: Partnerskaber for handlingMål 13: KlimaindsatsMål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktionMål 7: Bæredygtig energi

Ud over kobling til andre udviklingsområder kan 
indsatsen bl.a. indeholde: 
• Formidling omkring omstilling fra olie- eller gasfyr 

til vedvarende opvarmning med f.eks. jordvarme.
• Tiltag som stimulerer genanvendelse af 

ressourcer, deleøkonomi og brug af naturbaserede 
byggematerialer.

• Information om bæredygtige mobilitetsformer og 
understøttende platforme så som NaboGo, samt 
etablering af pendlerplads.

• Undersøgelse af mulighed for ladestanderpladser til 
Elbiler i Korinth. 

• Information omkring mulighed for 
kloakseparering, i samarbejde med FFV. Der sparer 
vandmiljøet for spildevand og mindsker risikoen 
for oversvømmelser i forbindelse med ekstremregn. 

• Undersøgelse om mulighed for bæredygtig 
udvikling og drift af kommunale arealer m.fl.
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Foto: Vragegaarden og Korinth omegn
Af Sivert Reidar Hervik & Ditte Channo Jessen

Mål: At understøtte en holistisk 
bæredygtig udvikling af Korinth, 
både for at skabe en mere 
modstandsdygtig by og styrke 
bosætningen i lokalområdet.
 
Budget: I det afgrænsede område 
for områdefornyelsen, lægges 
der op til seks indsatser. Fem af 
indsatserne har fået økonomi 
tildelt mens denne sjette indsats 
vedrørende en bæredygtig by, så 
vidt muligt integreres og bliver 
tværgående. 
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