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Bæredygtig 
jordhåndtering

– Hvordan bringer vi 
verdensmålene i spil
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FRA TRE BEN TIL 17 VERDENSMÅL …
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Økonomi

Samfund

Miljø
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Verdensmålene på dansk….

3/2/2021

197 Danske målepunkter skabt inden for rammen af 
de 17 verdensmål og delmål. De danske 
”målepunkter” er en pendant til FNs ”indikatorer” 

Lokale handlinger øger muligheden for at opfylde 
den globale dagsorden inden for bæredygtighed.
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Bæredygtighed i  jordhåndteringsprojekter

• Fx http://jordhåndtering.dk/

• Håndtering af overskudsjord som en ressource.

• Bruge overskudsjord som erstatning for råstoffer

• Minimere transport ved at genindbygge overskudsjord lokalt. 
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Men måske kan vores jordhåndteringsprojekter også 
bidrage til opfyldelsen af flere verdensmål? 

Og måske kan vi faktisk bruge verdensmålene som et 
styringsværktøj til at få bedre projekter? 

• Snak om projektet i relation til verdensmålene. 
• Vær systematisk
• Gør det i tværfaglige grupper
• Inddrag relevante parter i diskussionerne 
• Gør det så tidligt i projektet som muligt 

Flere verdensmål i spil i jordhåndteringsprojekterne??
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Udgangspunkt, målsætning og evaluering
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EKSEMPEL:  Værebrobassinet

Udgangspunkt
• Oprensning for sediment
• Etablering af ekstra 2.500 m3 bassinvolumen
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Dem i nr.  146s 
træer

Skolens gryde 
til undervisning

Skolens bro til 
undervisning

Kommunens 
arkitekts-
stensætning

Holgers crazy 
løbetrin

Kom. driftens 
engblanding

Genindbygget 
jord
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Værebrobassinet Udgangspunktet 

    

 

regnvandet bliver renset inden 
sendes videre i kredsløbet  

 

 

 

nu kan der håndteres vand til 
servicemål  

 

Vandet bliver rense væsentlig 
bedre end før (delmål 6-6) 
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Værebrobassinet Evaluering

    

 

regnvandet bliver renset inden 
sendes videre i kredsløbet 

 

Væsentlig fremme af 
naturkvaliteter 

 

Støre socialt mødested og fremme 
af sammenhængende stisystem, 
fremme af fysisk aktivitet  

 

Der er lagt stor vægt på fremme af 
et inkluderende miljø, der 
understøtter socialisering og 
tryghed og skaber rekreative 
rammer for områdets beboere 
således lokalsamfundes styrkes. 

 

Jord er genanvendt i området og 
således ikke kørt til depot som ville 
have været en unødvendig og 
omkostningstung post i projektet 

Sparede omkostninger ved 
jorddeponering er istedet brug til 
etablering af rekreativt landskab 

 

Læringsmiljøer 

 

nu kan der håndteres vand til 
servicemål  

 

Vi har brugt projektet til at udvikle 
nye forståelser 

 

Vandet bliver rense væsentlig 
bedre end før (delmål 6-6) 
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− Bæredygtighed bliver mere konkret, når man inddrager 
verdensmålene. 

− Verdensmålene er ”oversat” til Dansk, hvilket gør det lettere at arbejde 
med verdensmålene i Danske projekter

− Traditionelt betragtes genindbygning af jord som det bærende 
element, når man snakker bæredygtighed i jordhåndteringsprojekter.

− Derfor er det også vigtigt at inddrage genindbygning i planlægningen 
på et tidligt tidspunkt i projektet. 

− Ved at kigge systematisk på verdensmålene i forhold til sit projekt på 
et tidligt tidspunkt, kan det blive klart at projektet kan planlægges så 
det bidrager til opfyldelsen af flere verdensmål end ellers. 

− Den systematiske gennemgang kan ske på workshops, hvor man 
inddrager en række fagligheder (og beslutningstagere)

− Tilgangen giver typisk bedre projekter, fordi den systematiske tilgang 
på tværs af fagligheder gør, at man opdager nogle potentialer i 
projektet, som man ellers ikke ville have haft fokus på.  

Slutpointer
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