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Indhold:

• Dragør og udfordringen med vand

• Adaptiv planlægning. Kystbeskyttelse på kort og lang sigt

• Strategi for naturudvikling: Give mere end vi tager

• Stedsbaseret udvikling

• Dragør er ikke en ø - samarbejder



Udfordringen med vand i Dragør



• Skader for 1.5 mia. kr. 

• Fra 0-2 årlige hændelser til årlige 15 hændelser jf. DMI’s klima-atlas

Efterslæb på 50-70 cm til en 100-års sikring

Eksisterende beskyttelse og udbredelse af stormflod



Opstigende grundvand og skybrudsvand

Grundvandsproblemer opstår i lavtliggende områder Skybrudsvand, der ikke kan ledes til
kloak, strømmer til lavestliggende
områder



- Ingen beskyttelse i Syd

- Forskelligt beskyttelsesniveau = usammenhængende 
beskyttelse

- Vandet løber ”bagom”

Oversvømmelser og beskyttelseslinje

- Sammenhængende løsning

- Ensartet beskyttelsesniveau – 100 års hændelse

- Beskyttelseslinje kan udgøres af forskellige typologier –
eks. Landskabelig bearbejdning, klassik dige, bolværk, 
forland



Særlige kvaliteter i Dragør
• Udfordringer bliver til muligheder

• Kvaliteter forbundet med 
bindinger
(fredninger, Natura 2000)

• Der kan være flere 
løsningsmuligheder på samme 
problematik 



Udviklingsplan



Adaptiv kystbeskyttelse

• Helhedsløsning for alle 13 km 

• Beskyttelse til en 100 års hændelse

• På kortere og længere sigt (2050/ 2100)

• Kloge investeringer på rigtige tidspunkter

Sikringsniveau: 100 års hændelse frem til i 2050. Anlægges inden 2030



Adaptiv kystbeskyttelse

• Helhedsløsning for alle 13 km 

• Beskyttelse til en 100 års hændelse

• På kortere og længere sigt (2050/2100)

• Kloge investeringer på rigtige tidspunkter

Sikringsniveau: 100 års hændelse frem til i 2100. Anlægges inden 2050



• Helhedsløsning på lang sigt

• Tage højde for havspejlsstigning

• Understøtte arter i udpegningsgrundlag

Forbinde og give plads til naturudvikling Levesteder for arter i udpegningsgrundlag Oversvømmede arealer (år 2100)

Strategi for naturudvikling: ”Give mere tilbage end vi tager”



• Helhedsløsning på lang sigt

• Tage højde for havspejlsstigning

• Understøtte arter i udpegningsgrundlag

Oversvømmede arealer ( år 2100)

Strategi for naturudvikling: ”Give mere tilbage end vi tager”



Stedstilpasset kystudvikling

• Projektet udvikles i dialog med grundejere, 
interessenter og Dragørs 14.000 borgere

• Borgerne blev indledningsvis spurgt om, 
hvor meget de ville beskyttes til, hvor 
meget de ville betale og hvordan 
beskyttelsen kunne se ud

• Principbeslutninger fra 2018, som vi fortsat 
arbejder efter



Forslag til kystbeskyttelse med naturudvikling på delstrækning 2: Havnen og Gamle By

Stedstilpasset kystudvikling



Mulig løsning på delstrækning 2: Havnen og Gamle By

Stedstilpasset kystudvikling



Forslag til kystbeskyttelse med naturudvikling på delstrækning 5 + 6: Fra Søvang til Kongelunden



Landskabsdige og naturudvikling 2050 Landskabsdige og naturudvikling 2100

Stedstilpasset kystudvikling

Forslag til kystbeskyttelse med naturudvikling på delstrækning 5 + 6: Fra Søvang til Kongelunden



Oversigt over arealer med vildtpleje

Dialog med grundejere og ejerforhold

Stedstilpasset kystudvikling



• Staten udarbejder klimatilpasningsplan, herunder 
stormflodssikring af Københavnsområdet

• Sund og Bælt, Lufthaven m.fl. vedr. samtænkning
med infrastrukturselskabernes planer for sikring af 
egne anlæg

• 4-kommune-samarbejde med Tårnby, Hvidovre 
og Københavns Kommuner 

Dragør er ikke en ø



Tak for i dag
Digeridragoer.dk


