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VERDENSMÅLENE SKAL
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Nemme at komme i gang

med

Alle virksomheder og 
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Copyright:Hedeselskabet

MYLIUS - dialogværktøj til FNs verdensmål
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Brug det til dialog og kom i 

gang

Kommuniker mål og  
handlinger

Nemt og enkelt –
behold overblikket over 
verdensmålene

Det er ikke et certificerings-
værktøj og ikke et 
bæredygtighedsregnskab



Mål 

• De overordnede mål: Verdensmålene 

og koblingen til Forsyningens og 

Kommunens øvrige mål

• Lokale kontekst

• Konkretisering af de overordnede mål

• De bæredygtige løsninger – opstilling 

og vurdering af løsninger
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MÅLENE GØR DET IKKE ALENE…

En systematisk tilgang til 

bæredygtige klimaprojekter 

- Vision og mål

- Rammer – lokale bindinger og 

muligheder

- Principper for vandhåndtering

- Struktur og dimensionering

- Design og projektering 
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Eksempel

VÆREBROBASSINET

Udgangspunkt

• Oprensning for sediment
• Etablering af ekstra 2.500 m3

bassinvolumen
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Fra vision til handling…

Værebrobassinet fra business as usual til en rekreativ perle

Udgangspunkt Evaluering  
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Målsætning



Værebrobassinet målsætningen fra 

forsyningen  

    

 

regnvandet bliver renset inden 
sendes videre i kredsløbet  

 

 

 

nu kan der håndteres vand til 
servicemål  

 

Vandet bliver renset væsentlig 
bedre end før (delmål 6-6) 

  

 



Screen dump fra ´Mylius 





Dem i nr.  146s 
træer

Skolens gryde 
til undervisning

Skolens bro til 
undervisning

Kommunens 
arkitekts-
stensætning

Holgers crazy 
løbetrin

Kom. driftens 
engblanding



Evaluering af Værebrobassinet efter det var gennemført  

    

 

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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Tak for jeres 

opmærksomhed

Jacob Larsen

jala@orbicon.dk

15


