
 

Mål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, 

robuste og bærekraftige 

 

11.1) Innen 2030 sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og 

grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder  

11.2) Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige 

transportsystemer til en overkommelig pris og bedre sikkerheten på veiene, særlig ved å legge 

til rette for kollektivtransport og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, 

kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre 

11.3) Innen 2030 styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en 

deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og forvaltning i alle land 

11.4) Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv 

11.5) Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og antall personer som 

rammes av katastrofer, inkludert vannrelaterte katastrofer, og i betydelig grad minske de 

direkte økonomiske tapene i verdens samlede bruttonasjonalprodukt som følge av slike 

katastrofer, med vekt på å beskytte fattige og personer i utsatte situasjoner 

11.6) Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt 

per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi 

11.7) Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt 

funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige 

rom 

11.a) Støtte positive økonomiske, sosiale og miljømessige forbindelser mellom byområder, 

omland og spredtbygde områder ved å styrke nasjonale og regionale planer 

11.b) Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer og lokalsamfunn som vedtar en 

integrert politikk og gjennomfører planer med sikte på inkludering, bedre ressursbruk, 

begrensning av og tilpasning til klimaendringer samt evne til å stå imot og håndtere 

katastrofer, og dessuten utvikle og iverksette et helhetlig system for risikostyring og 

katastrofehåndtering på alle nivå, i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap for 

2015–2030 

11.c) Bistå de minst utviklede landene med å oppføre bærekraftige og solide bygg ved bruk av 

lokale materialer, blant annet gjennom økonomisk og faglig bistand 


