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Trampestier/
uformelle stier

Skov

Bassin/område 
for vandopsamling

Fuglereservat
- adgang forbudt

Klimarobust Kystkommune Dragør

Sådan Ligger Landet

Digeruten skaber forbindelse mellem og understøtter eksisterende 
værdier: det historiske, naturen og det rekreative.

Diget trækker en klar linje i landskabet mellem kulturlandskabet - det 
stribede - og det mere naturprægede og dynamiske.

Digets profil er bestemt af det landskab og de bindinger der findes i 
omgivelserne. Fredskov i Kongelunden, åbne grønne arealer  ved Af-
landshage og ved Dragørfortet, Natura 2000 langs kysten fra Dragør 
til syd for Søvang og det eksisterende dige ved Nordstrand.

Skybrud &
stigende grundvand

Kanaler Opsamling og 
fordampning

Dræning Pumpning Opbevaring Beplantning

Storm�od & 
havspejlsstigning

Mobil løsning
på diget

Indlandsdige Digeø
(lav sikring)

Dobbeltdige Indarbejdet
forhøjet kant

Planlægning Bebyggelse placeret 
på højere terræn

Ingen udvidelser på 
et dårligt grundlag

÷

Forhøjet sokkel
ved nybyg

Opbygning på pæle
ved nybyg

Minimumskrav for 
grønne arealer

Tema Værktøjer

Værktøjskassen er et udviklingskatalog som konstant suppleres og udbygges. Den skal medvirke til at skabe robuste løsninger, der tilpasses det enkelte delområde over tid.

Øget topkote på 
eksisterende dige

Terrænkote hæves Vejkant

Mennneskelig
udfoldelse

Adgang til vand:
Gangbro

Adgang til land:
Gangbro

Udsigtstårn
eller -punkt

Shelter Adgang til vand:
Bedding

Stø�epunkt:
Sport

Stø�epunkt:
Kultur

Stø�epunkt:
Natur

Kanaler til at lede vandet 
til pumpestationer og 
tilforsinkelse og for-
dampning

Regnvandsbassiner og 
regnbede til forsinkelse 
og fordampning

Dræning i rør med afled-
ning til pumpestation el-
ler forsinkelsesbassiner

Pumpning til pumpe-
stationer og direkte til 
havet

Opbevaring af regnvand 
til brugsvand, som van-
ding toiletskyl og tøjvask

Træplantninger til opta-
gelse af regnvand

Løsninger af forskellig 
karakter, der aktiveres 
ved varsling om storm-
flod

Dige på land, der sikrer 
værdier og anvender 
forlandet som dæmpning 
af bølgerne

Diger der etableres 
lokalt omkring en bebyg-
gelse

Dige der placeres ude i 
det lave vand til at tage 
bølgetoppen, hvilket kan 
minimerer højden på 
landdiget

Kajkant i havnen forhøjes 
og tillægges en funktion, 
som plint, bænk eller 
trappe

Topkoten øges ved yder-
lig jordpålægning og ef-
terfølgende græssåning

Terrænet hæves over et 
større areal så hævnin-
gen er umærkelig

Vejens kantsten og 
græsrabat hæves til et 
lille dige

Forbedring af badefor-
hold ved etablering af 
badebroer

Optimering af bedre 
muligheder for naturo-
plevelser ved etablering  
af gangbroer gennem 
vådområder

Etablering af observe-
ringsposter som platfor-
me, tårne og skjul

Optimering af rammer 
for ophold og overnat-
ning i naturen

Optimering af mulighe-
derne for at komme tæt 
på havvandet

Etablering af steder med 
mulighed for dykning af 
sport og motion

Etablering af steder med 
mulighed formidling og 
oplevelse af kultur

Etablering af steder med 
mulighed formidling og 
oplevelse af natur

Fremtidig bebyggelse 
placeres i kotehøjder, 
hvor risiko for indtræn-
gen af vand er mindsket

I højrisikoområder, hvor 
bygningsmassen vur-
deres af ringe kvalitet, 
begrænses muligheden 
for tilbygninger og ud-
bygninger

Byggetilladelse gives 
fremadrettet kun, hvis 
bygninger klimasikres 
gennem forhøjet sokkel

Der åbnes for nye byg-
ningstypologier, som er 
mere robuste i forhold til 
ekstremhændelser

Der skal sikres at ned-
sivningspotentialer 
udnyttes ved at minime-
re befæstede arealer på 
både privat og offentlig 
grund

Dragør har i århundreder, både som by og som 
befolkning, været i konstant forhandling med 
havet. Havet giver og havet tager; det har Dra-
gør altid været indforstået med, det ligger i det 
flade land og i havnebyens dna. 

Horisonten
Det, der er det dragende ved Dragørs kyst, er 
ikke alene det flade land, men også det flade 
vand med strandengene med et unikt fugleliv 
og horisontlinje. Og den horisont skal der vær-
nes om, ved at hindre sandrevler, høje stenrev 
og moler, der kan tage udsigten til det uendeli-
ge spejlende vand, der ligger uden for Dragørs 
kyst. Vi skal holde os fra havet og i stedet bygge 
på land. Jo tættere på os mennesker vi opfører 
stormflodsbeskyttelsen, dets lavere behøver 
den at være, da forlandet dæmper bølgerne og 
dets mindre syner den. 

Tilbagetrukket beskyttelse
Dragørs landskab er et udpræget kulturland-
skab, formentlig Danmarks første, med et 
sindrigt system af læhegn og afvandingsgrøfter 
til sikring af et stort udbytte af afgrøder. Siden 
er der kommet endnu et kulturlag til i form af 
flere forter, opbygget som volde, og endelig er 
der også bygget enkelte stormflodsdiger. Med 
en kystbeskyttelse, i form af et tilbagetrukket 
dige, føjes der endnu et landskabeligt kultur-

lag til Dragør bygget af den Dragørske jord i 
det dragørske kulturlandskab til beskyttelse 
af både landskabet, kulturen og den fredede 
natur.

Vi er af den opfattelse, at en tilbagetrukken løs-
ning med et landdige er den rigtige for Dragør – 
set i relation til Dragørs historie og landskab.

Vores vision er at skabe tryghed for alle. 
• Tryghed for, at ingen boliger i Dragør Kom-

mune rammes af oversvømmelser fra enten 
stormflod eller skybrud, og at ejendomme-
nes værdi dermed følger udviklingen i re-
sten af landet. 

• Tryghed for, at de nødvendige anlægsom-
kostninger holdes på et overkommeligt 
niveau med traditionelle og kendte anlægs-
metoder, hvor priserne er kendte. 

• Tryghed for, at eksisterende unikke natur-
værdier bevares.

• Tryghed for, at tidsplanen ikke modarbejdes 
af årelange behandlingstider på grund af 
ændringer af natura2000 området.

• Tryghed for, at der for borgernes penge ikke 
eksperimenteres med usikre og uafprøvede 
metoder.

• Tryghed for, at den stedbundne, historisk 
forankrede og levende kulturarv i Dragør 
Havn ikke reduceres.

• Tryghed for, at der fokuseres på rekreativ, 
naturfremmende og kulturhistorisk mer-
værdi.

• Tryghed for, at de løsninger, der vælges, er 
lette at betjene og drifte, og at de understøt-
ter et velfungerende samarbejde mellem 
lokale aktører og beredskabet. 

Strategi 
Vores strategi er at etablere et tilbagetruk-
ket dige, hvorved vi opnår flere fordele. Først 
og fremmest reducerer vi digehøjden. Men vi 
minimerer også anlægsomkostninger ved for-
trinsvis at bygge dige, hvor der i forvejen er dige 
eller hævet land.

Vores forslag indeholder en strategi for suc-
cessiv udvikling og udbygning af diger og regn-
vandsopsamlende anlæg, hvor der løbende bli-
ver adderet nye tiltag og lag, efterhånden som 
behovet kommer og i takt med den erfaring, der 
gøres undervejs. Vi mener, at der skal lyttes til 
den løbende udvikling af klimaændringerne og 
rettes ind efter dem, frem for alene at agere 
efter teoretiske prognoser. Derved fordeles 
anlægsudgifterne over flere generationer. Stra-

tegiens redskab er ”Værktøjskassen”, hvis ind-
hold udfoldes her i hæftet.

Innovation 
• Bæredygtige løsninger ved brug af lokale 

materialer, såsom sandjorden og egetræet.

• Adaptive løsninger med en successiv ud-
bygning efter behov med Værktøjskassens 
redskaber.

• Dogmatiske løsninger efter målsætningen; 
så lidt som muligt - så meget som nødven-
digt.

• Helhedsorienterede løsninger, der skaber 
merværdi for samfund og natur.

• Forskelligartede løsninger for de enkelte 
delstrækninger, der kan danne forbillede for 
andre steder i landet.

• Nænsomme løsninger i Dragør Havn for at 
sikre en optagelse som UNESCO-område.

• Empatiske løsninger, hvor vi lytter til borger-
nes ønsker og indarbejder dem. 

• Dynamiske løsninger, som svar på en dyna-
misk påvirkning af kysten og landskabet.

DESIGNKATALOG 
Elementer i udført i Egetræ som støttepunkter i landskabet. 
Bolværk, gangbro, udsigtpunkt, siddemøbel og shelter.
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Nyt område for 
vandopsamling

Grøn rygrad

Lokal 
vandopsamling

Ny dobbelt-
sporet cykelsti

Lokal
vandopsamling

Nyt område for 
vandopsamling

Lokal
vandopsamling

Ny sø

Historiske strandvolde

Fortsat kystmorfologisk 
udvikling

Nyt område for 
vandopsamling

Mulighed for 
vandopsamling

Mulighed for 
vandopsamling

Eksisterende eng

Overgang

Nye afvandingsgrø�er

Nyt vådområde

Ny sø

Nyt vådområde

Ny lagune

Påvirket skovområde

Sti på diget

Nyt Stø�epunkt:
Sport og bevægelse

Ny pumpe/klap

Ny pumpe/klap

Ny grø� på bagsiden

Eks. dige

Ny overgang 
for gående

P-plads

P-plads

P-plads

Ny boardwalks

Nye afvandingsgrø�er

Nye afvandingsgrø�er

Stormflodsbeskyttelse

På en stor del af Sydstrandens strækning udbygges Strandvejens tracé 
med et lavt dige på vejens yderside. Jordmaterialet til diget opgraves i den 
vestlige ende af delstrækningen. 

Skybrudsbeskyttelse

Regnvand opsamles i arealer, hvor der afgraves jordmateriale til diget i 
baglandet. 

Støttepunkter 

Langs denne strækning etableres der faciliteter for friluftsliv, udsigts-
punkter, naturobservationer, picnic, sports- og bevægelsesaktiviteter.

Nyt skovområde

Nyt område for 
vandopsamling

Nyt område for 
vandopsamling

Nye søer

Ny gangbro

Ny beplantning langs 
veje (nord/syd)

Forsinkelse af 
regnvand i veje

Forstærkning/
udvidelse af dige

Vandløb føres
foran dige

Klimasikring ved nybyg
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Dragør til Søvang

Stormflodsbeskyttelse 
Digets profil ændres, så gangstien flyttes ned på digets ydre skråning og 
adskilles fra en cykelsti, der placeres nede ved digets fod. Der etableres 
en ny græsklædt digekrone, som ikke er til ophold. Digets højde reguleres 
løbende over tid. På digets inderside etableres der en grøft, dels til regn-
vandsopsamling og dels til opsamling af overskyl. Grøften har forbindelse 
til pumpestationen. Grøften vil ligge lige indenfor skellet til den private 
matrikel.
For at holde højden på diget i Søvang nede i den fuldt udbygget tilstand 
for en 100-års hændelse, foreslås et alternativ til det af Niras anbefalede 
høje dige i Søvang med topkote på 3.22. Alternativet er en konstruktion 
i egetræ med en klap, der, i nedklappet tilstand, anvendes som gangsti 
og i opklappet tilstand forhøjer digets samlede højde med en meter. Ved 
varsel om højvande og storm vippes klappen op, så den læner sig op ad 
jorddiget. Klappens funktion er alene at tage bølgesprøjt. Den er konstru-
eret i sektioner, 2 meter brede og 5 meter lange, med langsgående strøer 
og tværgående brædder i kraftigt egetræ. Den er hængslet med kraftige 
stålhængsler, der er fikseret i diget med dybe jordankre. 
Skybrudsbeskyttelse
Søvang ligger lavt i landskabet, og skybrud er derfor en reel trussel. Til 

en begyndelse etableres et lavere indlandsdige, der kan beskytte Søvang 
mod indløb af skybrudsvand fra arealerne nord og øst for Søvang. Over tid 
udbygges en løsning med brug af forskellige redskaber fra Værktøjskas-
sen. Etablering af høje kantsten langs vejene, så vejene kan anvendes som 
forsinkelsesbassiner, hvor regnvandet, via regnvandsriste og ledninger, 
pumpes ud i havet. Etablering af grøfter i græsrabatterne til opsamling af 
overfladevand fra de enkelte grunde. Etablering af gadetræer i græsrabat-
ten i de nord-sydgående veje til optagelse af regnvand. Minimering af de 
enkelte grundejeres belagte flader.
Planlægningsværktøjer
Med en målrettet planlægning, skal der fremover stilles præcise krav til 
alt nybyggeri og ombygninger. Byudvikling skal fremadrettet kun ske på 

højtliggende områder. Nybyggeri skal have høj gulvkote, og der må kun 
etableres begrænsede udearealer med fast befæstelse for at sikre, at 
der er rigeligt med beplantet jord til nedsivning. Grundejerne skal selv 
håndtere det regnvand, der falder på den pågældendes grund enten ved 
opsamling til vanding, bilvask og toiletskyl eller ved etablering af damme til 
forsinkelse og afdampning.
Støttepunkter 
Langs denne strækning etableres der bænke og trapper over diget samt 
bådebroer, der supplerer den eksisterende badebro.

Søvang

Stormflodsbeskyttelse
På strækningen mellem Søvang og Kongelunden trækker vi 
diget fri af Natura2000 men lader diget gå gennem Natur- og 
Vildtreservatet, dog ikke stierne, da området er lukket for 
færdsel en del af året. Derfor vil gangstien, på denne stræk-
ning, have et forløb, der ikke følger diget, og cykelstien vil på 
noget af strækningen følge landevejene.
Støttepunkter 
Langs denne strækning etableres der faciliteter for friluftsliv, 
udsigtspunkter, naturobservationer, picnic, sports- og bevæ-
gelsesaktiviteter

Søvang til Kongelunden

Stormflodsbeskyttelse 
I Kongelunden er vi fri af Natura2000, og der etableres et dige med stejle 
sider for at give et lille fodaftryk i fredskoven. Det nye dige og den bagved-
liggende grøft indgår i Kongelundens øvrige system af diger. 
Skybrudsbeskyttelse
Grøften på digets inderside forbindes til Kongelundens øvrige system af 
grøfter. Digets højde reguleres løbende over tid. 
Støttepunkter 
Langs denne strækning etableres der faciliteter for friluftsliv, udsigts-
punkter, naturobservationer, picnic, sports- og bevægelsesaktiviteter

 

Kongelunden

Dragør By og Havn

Stormflodsbeskyttelse 
Strækningens profil ombygges ved at forhøje selve diget ca. 20 cm i 
overensstemmelse med grundejerforeningens ønsker. Arealet fra de 
private mure og hække og ud til diget udlægges som et græsareal med 
engkarakter med lavninger på digets inderside til nedsivning af regnvand. 
Græsarealet skal karaktermæssigt have sammenhæng med diget og skal 
ikke indbyde til ophold, men fremstå som en pause, eller buffer, mellem 
de private grunde og kysten. Den langsgående stiforbindelse flyttes ud på 
ydersiden af diget på en gangbro af egetræ. Fra gangbroen er der forbin-
delse til en række bade- og bådbroer. Enkelte steder krydses græsarealet 
og diget af en offentlig sti med forbindelse til en ny gangbro langs kysten. 

Da diget med en forøgelse på ca. 20 cm således ikke opfylder sikrings-
kravene, som er angivet i Niras’ rapport, opføres der en sikring mellem 
Nordstrandens bebyggelse og Dragør by, der sikrer det gamle Dragør 
mod stormflod. Skulle grundejerforeningen ud i fremtiden ændre holdning 
til kystbeskyttelsens højde, forhøjes digets topkote nemt med udlægning 
af mere jord og efterfølgende græssåning.

Skybrudsbeskyttelse

Til håndtering af skybrud anvendes Værktøjskassens redskaber. Etable-
ring af høje kantsten langs vejene, så vejene kan anvendes som forsinkel-
sesbassiner, hvor regnvandet, via regnvandsriste og ledninger, pumpes 
ud i havet. Etablering af grøfter i græsrabatterne til opsamling af over-
fladevand fra de enkelte grunde. Etablering af gadetræer i græsrabatten 
til opsugning af regnvand. Minimering af de enkelte grundejeres belagte 
flader. Etablering af skybrudsbassin på rensningsanlæggets grund.

I baglandet foreslår vi etablering af en grøn ryg af vejtræer, som en videre-
førelse af Vestgrønningen mod nord gennem Stationsvej og Ndr. Strand-
vej. Udover at skabe sammenhæng i Dragørs bagland, så har den grønne 
ryg også den funktion dels at hindre regnvand i at løbe til lavereliggende 
områder mod øst og dels lade træerne optage regnvand.

Planlægningsværktøjer 

Med en målrettet planlægning, skal der fremover stilles præcise krav til 
alt nybyggeri og ombygninger. Byudvikling skal fremadrettet kun ske på 
højtliggende områder. Nybyggeri skal have høj gulvkote, og der må kun 
etableres begrænsede udearealer med fast befæstelse for at sikre, at 
der er rigeligt med beplantet jord til nedsivning. Grundejerne skal selv 
håndtere det regnvand, der falder på den pågældendes grund enten ved 
opsamling til vanding, bilvask og toiletskyl, eller ved etablering af damme 
til forsinkelse og afdampning.
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Udsigtstårn
eller -punkt

sikringskote 1.9

sikringskote 2.0

sikringskote 3.0

sikringskote 3.2

sikringskote 3.5

sikringskote 2.4

Natura 2000

Natura 2000

Mobil sikring

Området Dragør Havn løses med en model for selve havnen og en anden 
model for græsengsarealet syd for havnen.
I Dragør Havn vil vi sikre, at den historisk forankrede og levende kulturarv 
ikke reduceres. Den vil aldrig kunne erstattes, genetableres eller opleves 
andre steder. Samtlige nedslag i nærværende forslag er således forankret 
i den lokale bygningskultur, materialer, teknik og ikke mindst fællesskaber.
Stormflodsbeskyttelse 
Stormflodsbeskyttelsen integreres som en viderebearbejdning af de eksi-
sterende karakteristiske elementer i havnens møde med vandet - bolvær-
ket og beddingen, som har et arkitektonisk formsprog med udgangspunkt 
i Dragør Havns særlige historie som servicehavn for København.
Herved sikrer vi:
• Historisk autenticitet - ved at tage udgangspunkt i den helt særeg-
ne arkitektur, som har udviklet sig over mange århundreder.
• Nuværende funktionalitet og miljø – ved at sikre forbindelser til 

vandet, områder for ophold samt faciliteter for et levende maritimt miljø.
• Fremtidig robusthed og fleksibilitet.
Havnens terræn udvikles til en permanent sikringskote på 1,6 meter. Dette 
vil sikre mod hændelser, der vil forekomme ca. hvert 10. år. Ved højere 
vandstand sikres der yderligere med overbygning af demonterbar sikring 
i form af lodposter og svinerygsplanker i alu. Den præcise sikringskote 
for den demonterbare sikring foreslår vi fastsættes i samarbejde med 
UNESCO – her mener vi ikke, at det er givet, at en sikring mod 100-års 
hændelser på kote 2.0, som programmet efterspørger, er ambitiøst nok til 
beskyttelse af verdensarv. 

Vores nedslag er forankret i:
• Lokal bygningskultur - digerne, beddingen, bolværket, pigstens-
rende 
• Lokale materialer - egetræ
• Lokal teknik - vejprofil som vandafledning
• Lokale fællesskaber - roklub og sejlklub til beredskab og drift, 
museer og foreninger til UNESCO-formidling
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Adgang til land:
Gangbro



FORBINDELSER - på langs af byen og på tværs mellem by og havn KANTER - bolværket OVERGANGE - beddinger SNIT (1 : 200) 
Bedding, nedtrapning og hård kant med mobil løsning påmonteret

SIKRING - fast 
Fast sikring i kote 1.60

SIKRING - ved hændelse 
Der sikres op til kote 2.00 med mobile løsninger
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Dragør Havn

Beddingen
Motiv for udformningen ligger i byens navn, Dragør, der refererer 
til det at trække bådene op på den svagt hældende strand. Der ek-
sisterer fem beddinger på havnen i dag. Vi foreslår, at de fire, som 
ligger inden for sikringslinjen, artikuleres og eksponeres ved en 
udbygning gennem en forhøjning af toppunktet til 1,6 meter. Herved 
fremkaldes fire områder, der dels skråner svagt ned i vandet og 
dels skråner svagt ned mod byens østlige gade, Strandlinjen. 
Toppunktet vil være umærkeligt og vil ikke skabe en barriere mod 
havet og horisonten. Beddingerne vil fortsat kunne bruges til at 
trække både op og ned, men skal også programmeres med rekre-
ative og kulturelle faciliteter, som vil understøtte sporadisk ophold, 
forbindelse og nærhed til vandet og formidlingen af kulturarv.

Kanten
Mellem beddingerne dannes brede siddeplinte af granit, som de ek-
sisterende plinte. Disse vil, i stil med beddingerne, skulle program-
mers til rekreativt ophold og formidling af verdensarv.
De smukke og karakteristiske øst-vest-gående bolværker rekonstru-
eres i egetræ fra Kongelunden. De enkelte steder, hvor bolværket 
indgår i sikringslinjen, etableres der, som udgangspunkt, fast sikring 
imellem stolperne som tavler i et stokværk. Derved holdes takten i 
stolpernes rytme intakt, og det giver mulighed for at integrere facili-
teter til, f.eks., fortøjning, tilslutning til vand og el, affaldshåndtering, 
belysning, mv. Herved understøttes et aktivt og levende maritimt 
miljø.
Støttepunkter 
I havnen kan der yderligere suppleres med moderne installationer til 
ophold ved at bruge skinner og egetræstømmer, som en henvisning 
til tidligere skibsbygning på beddingerne. 
Løsningsdesign
Funktionalitet og programmering af havneprojektet, herunder også 
faciliteter, der knytter sig til kanten og beddingerne, skal i den videre 
proces kvalificeres bl.a. ved inddragelse af lokale aktører og bered-
skab. 
På græsengsarealet er det muligt at hæve topkoten med så brede 
skrænter til både landsiden og vandsiden, at det vil være umærke-
ligt, at græsfladen skråner svagt op og ned. Arealer beholder sin 
karakter.
I baglandet foreslår vi etablering af en grøn ryg af vejtræer, som en 
videreførelse af Vestgrønningen mod nord gennem Stationsvej og 
Ndr. Strandvej. Udover at skabe sammenhæng i Dragørs bagland, 
så har den grønne ryg også den funktion dels at hindre regnvand i at 
løbe til lavereliggende områder mod øst og dels lade træerne optage 
regnvand.
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Bedding
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Kajakklub
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EKSISTERENDE FORHOLD – Søvang ligger lavt i terrænet og ved 
skybrud skaber det problemer, da vand fra oplandet løber hertil.

LØSNING – Søvang opdeles i enklaver, hvorved hver enklave håndte-
rer sit eget regnvand.

LØSNING – Veje opdeler Søvang i enklaver og håndterer det regn-
vand, der falder på vejen, hvor det forsinkes indtil udløb til pum-
pestation er muligt.

BEPLANTNING: Nord-syd-gående veje beplantes med vejtræer, for 
at understrege retningen mod havet. Vejtræerne optager regnvan-
det og afhjælper de store regmængder

EKSISTERENDE FORHOLD, SNIT 1:200: I dag løber regnvand fra 
vejene ud i enklaverne, da der ikke er nogen kantsten i dag

LØSNING, SNIT 1:200: Regnvand tilbageholdes på vejene ved etable-
ring af kantsten. Regnvand fra private matrikler løber til grøfter langs 
vejene. Fra grøften ledes regnvandet til et større regnvandsbassin. 

Søvang
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Fortidsminde 
”Skandsen”

Eks. fugletårn

Eks. dige

Nyt dige

Nyt dige
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