
-> OMRÅDEFORNYELSE | KORINTH
... Vi starter ikke forfra, men bygger videre på det solide forarbejde, der allerede er gjort med områdefornyelsesprogrammet. 
Et udpluk af programmet præsenteres herunder. 

Visionen for områdefornyelsen skal de kommende 
5 år danne rammen for områdefornyelsen og være 
en fælles sigtelinje som kan give energi til udviklin-
gen. Visionen er skrevet med basis i de tanker og 
temaer som Korinth har defineret i samarbejde med 
Resonans gennem landsbyplanforløbet (Se side 8). 
Områdefornyelses visionen skiller sig dog ud fra den 
langsigtede vision som pt. er under udarbejdelse ved 
at have et større fokus på konkrete fysiske, sociale og 
kulturelle tiltag. Dette skyldes bl.a. at der jf. Lov om 

Sideløbende projekter
Forslag til indsats

byfornyelse og udvikling af byer § 6, stk. 4. 
er defineret at områdefornyelsen kan yde støtte til 
disse. Gennem områdefornyelsen arbejdes overordnet 
med de tre temaer: Rummelig & mangfoldig, Natur 
& Kultur og Fælles fortælling som skal sikre at fokus 
lægges på Korinths særegne potentialer og udfordrin-
ger som tidl. er beskrevet. På de følgende sider foldes 
ud hvilke konkrete indsatser deres foreslås at arbejde 
med i områdefornyelsen for at realisere visionen. 

Byens rum skal medvirke til at Korinth 
bliver en levende, sammenhængende 

og mangfoldig by, funderet i adgangen 
til egnens rigt varierede natur. Byen skal 

danne rammerne for de mange gode 
fortællinger som synliggøres og styrke 

sammenhængskraft og turismepotentialer, 
således at der skabes et solidt fundament for 
erhverv og ’hverdagens gode liv’. De mange 
naturlige og menneskelige ressourcer skal 

knyttes sammen og aktiveres i byen 
- både fysisk, kulturelt og socialt, og 

dermed understøtte 
bosætning.
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1. Fælles fortællinger
 
Hvad ville Korinths bygninger og træer fortælle, hvis de 
kunne tale? [...] Historierne omkring byen er et uudnyttet 
potentiale, som både kan være med til at skabe fællesskab 
og lokal stolthed, men også taler ind i udviklingsstrategien 
for Faaborg-egnen som en oplevelses- og turismedestina-
tion. Indsatsen har ikke blot fortællinger i ord i fokus, men 
også de mange fortællinger som kulturmiljøet i Korinth 
rummer og som i dag er skjult i byens rum. Historiske spor 
kan trækkes frem og opleves sanseligt frem for på et skilt. 
Som mennesker læser vi vores omgivelser mere end vi er 
bevidste om, og en forandring af de fysiske rum bl.a. om-
kring den gamle station vil være med til at trække tråde og 
fortællinger frem fra byens opgangstider.
- Områdefornyelsesprogrammet, side 20-21.

2. Èn samlet kulturmidte
 
Med sin oprindelse som flere separate landsbyer har byen 
ikke noget tydeligt center som den er vokset ud fra, og in-
viterer dermed heller ikke til samling fysisk.
Med projektet én samlet kulturmidte er ambitionen at ska-
be mere samling på det rige foreningsliv i Korinth, synlig-
gøre de mange gode tilbud i byen og også at gøre aktiviteter 
og kulturhistorie tydelige i byrummet omkring stationen. Èt 
samlet byrum skal styrke identiteten af Korinth som en kul-
turby.
- Områdefornyelsesprogrammet, side 22-23.

3. Naturby
 
Byen ligger i et smørhul af naturoplevelser, men pilene 
peger i høj grad ud af byen, og naturrigdommen fornemmes 
ikke altid i byzonen. [...] Udviklingsområdet Naturby har som 
mål at styrke bosætning og forskønne Korinths byrum ved 
at trække landskabet helt ind i byen. De omkringliggende 
naturkvaliteter skal være mærkbare, når man bevæger sig 
igennem og bruger byen til daglig.
- Områdefornyelsesprogrammet, side 24-25.

4. Korinths kloge hænder og hoveder

Udviklingsområdet Korinths kloge hænder og hoveder har 
byens fremtidige erhvervsudvikling i fokus. Målet er at sty-
rke og fremtidssikre erhvervet i Korinth og omegn. Her skal 
kulturelle tiltag, menneskelige og fysiske ressourcer sættes 
i spil. Andre indsatser i områdefornyelsen, bl.a. under ud-
viklingsområderne; Nye fortællinger, Én samlet kulturmidte 
og Naturby vil kunne understøtte indsatsen Korinths kloge 
hænder og hoveder. Bl.a. ved at sikre højere kvalitet i de fysis-
ke omgivelser, samt bedre den rekreative infrastruktur. Disse 
opgraderinger vil være nødvendige for at skabe gode rammer 
for det fremtidige erhvervsliv.
- Områdefornyelsesprogrammet, side 26-27.

5. En rummelig by

For at løfte Korinth som helhed må der være plads til både 
ressourcestærke og ressourcesvage i byen både socialt og 
gennem fokus på forbedring af byens fysiske rum ift. forskel-
lige typer borgeres behov. [...] Samtidig er der på tidl. borger-
møder været talt om hvordan en social økonomisk indsats 
med muligheder for lokal beskæftigelse vil kunne løfte disse 
udfordringer i byen og samtidig øge service niveauet.
- Områdefornyelsesprogrammet, side 28-29.

6. En bæredygtig by

Man kommer ikke udenom de store udfordringer som verden 
står overfor og den bæredygtige omstilling 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 klimatiltag kan med fordel indtænkes 
i byens rum, når der alligevel anlægges. Med en høj miljøbev-
idsthed blandt byens borgere er det oplagt at anvende FN’s 
verdensmål, som løftestang for udviklingen og samtidig lade 
de globale mål være med til at forene byen.
- Områdefornyelsesprogrammet, side 30-31.

TEMATIKKER OG INDSATSER FOR OMRÅDEFORNYELSEN

DE NÆSTE SKRIDT

INTRODUKTION
Hvad er en områdefornyelse?

Hvad er og gør programmet?

Områdefornyelse for Rute 8

“En områdefornyelse er en 4-5-årig helhedsorienteret indsats, hvor målet er at forbedre det fysiske, sociale og kulturelle 
miljø i et udvalgt område. Gennem denne indsats forsøger man at gøre området mere attraktivt for bosætning og styrke 
grundlaget for private investeringer. Et område bliver udvalgt til områdefornyelse på baggrund af en række fysiske og so-
cialøkonomiske parametre. Der ses bl.a. på behovet for forbedring eller skabelse af nye mødesteder, socioøkonomiske eller 
trafikale udfordringer, men også på ressourcer så som natur- og landskabsværdier. Inddragelse af lokale borgere og aktører 
spiller en central rolle i områdefornyelsen og tænkes sammen med kommunale strategier, politikker og mål.” 
- Områdefornyelsesprogrammet, side 4.

“Et områdefornyelsesprogram er kort sagt en projektbeskrivelse og et arbejdsredskab for det videre arbejde. Programmet 
beskriver, hvordan kommunen vil opnå den vision og de delmål, der er fastsat for at igangsætte en udvikling for området. 
Programmet kan således ses som en opskrift på hvordan vi overordnet skal komme fra vision til virkelighed i løbet af de 
næste 5 år. Først og fremmest, hvilken ret vil vi lave - Hvad er visionen? Hvilke ingredienser skal der i retten  for at den kom-
mer til at smage som den skal?” 
- Områdefornyelsesprogrammet, side 4.

Udover områdefornyelsen for Korinth pågår der samtidig en områdefornyelse langs rute 8 i Bøjden, Horne, Korinth og Gis-
lev. Indsatser, udtryk og identitetskabende elementer vil løbende koordineres, så der bliver skabt sammenhæng på tværs af 
de to områdefornyelser knyttet til Korinth. Områdefornyelsen langs rute 8 udarbejdes af Gustin Landskab og ikke LABLAND.

Overblik over vigtige samlingssteder og mulige fysiske koblinger til arealer i Korinth

Sti mod Sollerup enge og skov, 
og videre til Svanninge bjerge

Arreskov sø

Høbbet, Svanninge bakker og bjerge Gærup skov

Veteranbanen 
mod Faaborg

Sti mod Storskov, Brændegård 
sø og mod riderute Sydfyn

Brahetrolleborg

Naturstien
fra Korinth til Ringe

Korinth bypark

Botilbud 
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Korinth kino/
kulturhus

Heldagsskolen

Korinth
hallen

Korinth 
kro

Idrætsanlæg
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DagliBrugsen 
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02 Temaer & projekter

Afgrænsning af områdefornyelsen

Potentiale områder udpeget af borgere

Kommunale arealer (groft skitseret)

Vigtige samlingssteder / institutioner

Rekreative forbindelser

Afgræning for tematiseret 
områdefornyelse rute 8
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Vi tager nu de næste skridt i områdefornyelsen, hvor vi, Faaborg-Midtfyn Kommune og tegnestuen LABLAND, sammen 
med jer vil detaljere og konkretisere skitserne til konkrete fysiske tiltag i Korinth. Tiltag, der skal gøre en mærkbar forskel 
for jer som borgere og besøgende. 

Sammen skaber vi de bedste rammer for et levende, mangfoldigt og attraktivt Korinth. Og vi håber, at du har lyst til at 
følge udviklingen - og måske endda være med(skaber)! Tilmeld dig maillisten [der er på mappen], hvor du kan vælge blot 
at følge udviklingen eller få ekstra indflydelse og være med til at skabe de bedste rammer i Korinth.

Du kan læse mere om Områdefornyelsen og følge udviklingen her: www.fmk.dk/korinth

INTRODUKTION



-> PROCES & METODE | PROJEKTUDVIKLING
Den udarbejdende proces har hidtil, og vil fortsat, foregå i samspil mellem borgerne i Korinth og LABLAND. Projektet 
udarbejdes af LABLAND, der løbende faciliterer borgerinddragelse og bruger dette som et værktøj til at skabe ejerskab 
samt at kvalificere projektets relevans. De bedste projekter formes i faglig og folkelig symbiose. Vær med!

bevægelse aktører & aktiviteter zoner

jernbane elementersammenhæng

byvandring borgermøde talerum brugergrupper synspunkter workshops

mind-map på baggrund af borgerinddragelse koncept for forløb samt beplantnings- og  
aktivitetszoner

sammenfletning af byen beplantningsstrategi

orientering & akser

Vildt

Organiseret

ANALYSER & STUDIER

BORGERINDDRAGELSE

SKITSEPROJEKT

KONCEPTUDVIKLING

+



-> OVERBLIK | DET NYE STATIONSOMRÅDE

Korinth mangler et naturligt midtpunkt der kan tiltrække 
korinthere på tværs af befolkningsgrupper. Stationsområdet 
skal være et samlingspunkt og mødested for alle byens 
borgere og danne fundament til byliv og aktiviteter. Alt 
dette skal opnås gennem en målrettet forskønnelse af det 
nuværende miljø, samt nye fysiske tilføjelser der kan facilitere 
fællesskabet. 

Stationsområdet skal stadigvæk bærer præg af dets 
historiske funktion. De særprægede jernbanerelaterede 
elementer og bygninger skal i større grad iscenesættes og 
formidles. Derfor er det vigtigt at funktionaliteten 
ikke kompromiseres. De nye fysiske tilføjelser skal 
spille sammen med de eksisterende, så hele området 
fremstår harmonisk og helstøbt.  

Naturstien skal integreres i byen og koble sig på rute 8. 
En vigtig del af projektet er derfor forsættelsen af den  
eksistende natursti. Det nye stiforløb, der løber langs  
skinnerne, skal i større grad binde byen og stations- 
området sammen. Som perler på en snor, vil eksisterende 
og nye aktiviterter ligge langs stien og opfordre til ophold og 
interaktion. 

Historierne omkring byen er et uudnyttet potentiale, som 
både kan være med til at skabe fællesskab og lokal stolthed. 
En god historie kan tiltrække besøgende og dermed skabe 
et stærkere grundlag for erhvervet og således også styrke 
bosætningen på sigt. Historien om Korinth og formidlingen 
heraf inkorporeres i de nye fysiske tiltag. Ligeledes skal en 
kontekstbaseret wayfinding sende besøgende videre ud i 
byen og landskabet.  

Stationsområdet forskønnes ved at trække landskabet 
helt ind i byen. De omkringliggende naturkvaliteter skal 
være mærkbare når man bevæger sig igennem og bruger 
området til daglig. Oplevelsen af at bo i naturen styrkes bl.a. 
gennem brug af lokale plantesorter, ændret forvaltning af 
beplantningen, og ved at forbedre de visuelle og fysiske  
forbindelser til landskabet. Som en grøn kile skal naturen 
trænge ind i bymidten. 



-> ET KULTURELT CENTRUM | FORPLADSEN

Synlighed fra vejen

Naturlige materialer

Fortælling og formidling

Kunst

Kreativ belysning

Lokale stauder

Iscenesættelse af stationsbygningen

Skriv gerne her, hvis du har input eller andre idéer til tiltag på forpladsen... 

Tegl

Planter

Træ

skitse: forpladsen 

skitse: kaj lykkes vej

planudsnit: forpladsen

materialer

Forpladsen fungerer som blikfang og udstillingsvindue for byen. Pladsen inviterer forbipasserende og besøgende ind på 
stationsområdet og sender dem videre ud i omgivelserne. Visuelle hjælpemidler, såsom kunst, kreativ belysning og farverig 
beplantning, opfordrer til byliv og synliggøre stedet på forbifarten. Et siddemiljø omkring formidlingen giver mulighed 
for ophold og socialt samvær. Store dele af asfalten omkring Stationsbygningen fjernes og erstattes af beplantning, der 
iscenesætter den flotte historiske bygning. Ligeledes giver en ny teglbelægning samspil og farve på pladsen. 



-> ET KULTURELT CENTRUM | BYGULVET

Aktiviteter for alle generationer

Graf sk bearbejdning af ’bygulvet’

Multi-funktional pavillon

Ophold og observation skaber byliv

Et naturligt samlingspunkt

Skriv gerne her, hvis du har input eller andre idéer til tiltag på bygulvet... 

Planter

Asfalt

Træ

skitse: bygulvet

planudsnit: bygulvet

materialer

Bygulvet er byens nye multifunktionelle mødested, der kan rumme fælleskabende aktiviteter. En åben pavillon i forlængelse 
af petanque-klubhuset skaber et overdækket opholdsrum til madpakken, fredagsøllen, byfesten osv... Et legende stiforløb 
forbinder naturstien med stationen og iscenesætter jernbaneelementerne under vejs. Skateområdet forskønnes og får en 
mere permanent karakter, der lokker flere unge brugere til stationsområdet. På skråningen ned mod kulturhuset etableres 
en opholdstrappe der kan bruges i forbindelse med arrangementer og som hæng-ud sted. 



-> ET KULTURELT CENTRUM | NATURSTIEN

Skriv gerne her, hvis du har input eller andre idéer til tiltag ved naturstien... 

Planter

Asfalt

Wayf nding

Træningsredskaber

Legeplads

Biodiversitet

materialer

Langs naturstien vil en ændret forvaltning af beplantningen forbedre de visuelle og fysiske forbindelser til landskabet længere ude på 
strækningen. Græsserne får lov til at gro højt og giver stiens omgivelser et mere vildt udtryk samt styrker biodiversiteten. Specialdesignede 
bænke og skilte med wayfinding leder ud i byen og landskabet. Der tyndes ud i beplantningen ved madpakkehuset og den gamle stenvæg, for 
at synliggøre opholdsmulighederne og skabe åbenhed og tryghed ved legepladsen. 

Træ

Stål



-> FARVE, FORM & MATERIALE | IDENTITET

FARVER

FORMER

MATERIALER

Skriv gerne her, hvis du har input til, det nye stationsområdes udseende og udtryk ...

Geometriske former 
danner et legende 

forløb gennem stations-
området

Tegl

Teglrød

Træfarver

Stålrød

Naturfarver

Asfalt

Træ

Planter

Tydelige grænser 
mellem det grønne og 
belægningen skal gøre 

udtrykket skarpere

Stål

De valgte farver og materialer er inspireret af i stationsområdets historie og dets omgivelser. Stationsbygningerne er opført 
i rød tegl. Jernbaneskinnerne er stål. Træ ses både i jernbanesvellerne og produceres på savværket. Ved at bruge ’kendte’ 
materialer bidrages der til stedets eksisterende identitet. 



-> WAYFINDING | SKILTNING OG OPHOLD 

Skriv gerne her, hvis du har input til principperne for skiltning og opholdsmøbler ...

TræStål

Opholdsmøbler, skiltning og stimarkører specialdesignes for at bidrage til byens og områdets visuelle identitet. Materialerne 
er inspireret af byens historie med savværk og jernbane og fremstår rå og simple i udtrykket. I stålet graveres skiltning 
og lokale motiver der formidler og viser vej. Møblerne og skiltningen opstilles på særligt udvalgte steder i byen og det 
omkringliggende landskab. Hjælp os med at finde ud af hvor - sæt dit aftryk på kortet!


