
Hvad er projektet?

Et parallelopdrag om en udviklingsplan for kommunens møde 
med havet med særligt fokus omkring Dragør Gl. By/Havn og 
andre udvalgte strækninger. Planen skal indeholde vision, 
strategi, samt tids- og etapeplan. 

Løsningen skal udvikles i åben og tæt dialog med borgere og 
andre aktører, idet grundejere skal finansiere projektet.
Projektet handler også om sikringen af et sårbart kulturmiljø og 
at kommunen står over for nogle store udfordringer ift. til 
kommunens størrelse.

Det blive væsentligt at fokusere på forskellige 
beskyttelsesstrategier på kort, mellemlang og lang sigt, idet 
ingen ved, hvor meget havet stiger. Vi kan/vil ikke bygge os til 
sikkerhed alene, og dette indgår i kommunikationen til borgere 
og omverden…



Hvori består innovationen i pilotprojektet?

Den nære og tætte borgerinddragelse: Dialog ml. projekt og 
grundejer har en fundamental rolle, fordi kommunen arbejder 
for grundejernes penge. (Minimum 40 % af grundejerne i 
kommunen)

Hvor tæt kan grundejerne (ca. 80 grundejerforeninger) komme 
på projektudviklingen?

Kan man kalde det et borgerprojekt?



Hvori består innovationen i pilotprojektet?

At udarbejde en udviklingsplan som rummer:
- det kortsigtede (hvor langt kan vi nå med beredskabet og borgerne, 
særligt i byerne), 
- det mellemlange (KB har besluttet 100 års sikring 2050 med 
bølgepåvirkning) 
- Og det langsigtede (hvad gør vi efter 2050 – eller når havet stiger 
yderligere ?

Hvor ligger snit mellem løsninger og hvilke beslutninger skal træffes 
på hvilke tidspunkter?



Hvori består innovationen i pilotprojektet?

At udvikle løsninger i et tværfagligt felt med inddragelse af 
beredskab, sociologi/historie, naturbeskyttelse, ingeniørfag, 
landskabsarkitekt (parallelopdrag) 

Kan et præcis formuleret konkurrenceprogram få teams til at 
levere innovation og en kvalitetsløsning eller?



Hvilken læring kommer der ud af projektet – hvad skal testes?

Vi ønsker at undersøge om tidlig involvering kan medvirke til at 
skabe robuste løsninger og robuste borgere?



Opmærksomhedspunkterne i bedømmelsen af projektet?

Mulige samarbejder om et længere perspektiv på sigt…



Hvad er de største udfordringer / barrierer for projektets succes?

• Det store lokale engagement, 
som er afgørende

• Oversættelse af det tekniske perspektiv 
til borgerperspektivet

• Nye vilkår/afgørelser udefra




