
Materialefodring 
påbegyndes

Ny sikringslinje langs
lystbådehavnen

Materialefodring 
påbegyndes
(når tilladelse foreligger)

Materialefodring påbegyndes
(når tilladelse foreligger)

Ny sikringslinje
etableres langs 
infrastruktur

Ny sikringslinje
etableres bag grønt areal
langs infrastruktur

Ny sikringslinje
etableres bag grønt areal
langs infrastruktur

Eks. sikringslinje
udvides

Ny sikringslinje
etableres

Materialefodring 
fortsættes

Materialefodring 
fortsættes

Forsumpning i
baglandet 

Forsumpning i
baglandet 

Materialefodring 
fortsættes og 
øer etableres

Sikring af Nordre og 
Søndre Mole

Ny sikringslinje
etableres bag grønt areal

Yderligere sikring 
medfører tilbagetrækning 
af infrastruktur

Sikringslinje 
på øer

Sikringslinje
ved Nordre og 
Søndre Mole

Øer er etableret

Øer er etableret
Ny sikringslinje
etableres

Forsumpning i
baglandet

Forsumpning i
baglandet 

Indpasset permanent -
og beredskabsløsning. 
Niveau for havvandspejl 
ved stormflod 

Yderste moler 
bryder bølger

Sikring af sokler
Løft af indgange 

Lavbundsarealer beskyttes IKKE
Ved at lade arealerne oversvømme en gang imellem kan der udvikles ny natur / strandeng
= Udvidelse af Natura 2000 området

Dige hæves til niveau for
havvandsspejl ved stormflod

Materialefodring

Havvandsspejl 
Havvandsspejl stormflod
Bølgetillæg stormflod

Havvandsspejl 
Havvandsspejl stormflod
Bølgetillæg stormflod

Havvandsspejl 
Havvandsspejl stormflod
Bølgetillæg stormflod

Strandeng BEVARES og UDVIDES
Oversvømmes ved stormflod

Ny tilbagetrukket landskabelig højderyg
til niveau for havvandsspejl ved stormflod.
Sikring af bebyggelse og infrastruktur
Evt. ny cykelrute 

Indpasset permanent -
og beredskabsløsning. 
Niveau for havvandspejl 
ved stormflod 

Yderste moler 
bryder bølger

Sikring af sokler
Løft af indgange 

Lavbundsarealer beskyttes IKKE
Ved at lade arealerne oversvømme en gang imellem kan der udvikles ny natur / strandeng
= Udvidelse af Natura 2000 området
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Strandeng BEVARES og UDVIDES
Oversvømmes ved stormflod

Ny tilbagetrukket landskabelig højderyg
til niveau for havvandsspejl ved stormflod.
Sikring af bebyggelse og infrastruktur
Evt. ny cykelrute 

Indpasset permanent -
og beredskabsløsning. 
Niveau for havvandspejl 
ved stormflod 

Yderste moler 
bryder bølger

Sikring af sokler
Løft af indgange 

Lavbundsarealer beskyttes IKKE
Ved at lade arealerne oversvømme en gang imellem kan der udvikles ny natur / strandeng
= Udvidelse af Natura 2000 området

Dige hæves til niveau for
havvandsspejl ved stormflod

Materialefodring

Havvandsspejl 
Havvandsspejl stormflod
Bølgetillæg stormflod

Havvandsspejl 
Havvandsspejl stormflod
Bølgetillæg stormflod

Havvandsspejl 
Havvandsspejl stormflod
Bølgetillæg stormflod

Strandeng BEVARES og UDVIDES
Oversvømmes ved stormflod

Ny tilbagetrukket landskabelig højderyg
til niveau for havvandsspejl ved stormflod.
Sikring af bebyggelse og infrastruktur
Evt. ny cykelrute 
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Sikringslinje

Materialepåfyld

Erstatningsnatur

Indre sikring af by og havn

Tilbagetrukket landskabelig hævning

Fladere forland

DragØerne
KYSTBESKYTTELSE – EN ALLIANCE MED NATUREN
”BRUG HVAD DER ER, FOR AT SKABE DET, DER SKAL VÆRE”, Junya Ishigami

FASE 1 (LØSNING PÅ KORT SIGT), 1:10000

REKREATIVE SAMMENHÆNGE OG BLÅ STØTTEPUNKTER

VISIONSPLAN (FREMTIDEN), 1:25000UDVIKLING FRA FASE 1 TIL VISIONDESIGNPRINCIPPER
Bevaring af udsigt og nærhed t i l  vand. 
Digekronen kan holdes lav ved etablering af bølgebrydende anlæg i  forlandet. 

Fase 1 -  Løsning på kort sigt 

Fase 2 -  Løsning på lang sigt 

Fase 3 -  Fremtiden

SCHØNHERR, ORBICON | WSP, NATOUR, ALMEN R, REALISE

Visionen om ’DragØerne’ handler om at igangsætte en ny landskabstype, 
hvor byer, bygninger, kulturarv og infrastruktur beskyttes mod 
klimaforandringerne, som forbundne øer i et landskab af våde og tørre 
enge, lunde og småsøer. 

I stedet for at bekæmpe naturens kræfter, inviteres både havvand 
og ferskvand ind som en del af DragØernes rige og foranderlige 
mosaiklandskab - et landskab, som samtidig sikrer lavere højde på 
beskyttende diger og skærmer mod havvandsstigninger, forsinker bølge-
påvirkninger og opsuger regnvand.

Hovedgreb - vision og mål: 
Dragørs borgere, byer, natur- og kulturværdier skal beskyttes mod 
klimaforandringerne med hjælp fra naturen selv, som et langtidsholdbart og 
tilpasningsdygtigt redskab.  

For borgerne betyder det, at alle kommunens indbyggere skal deltage i 
samarbejdet om videreudviklingen af den plan, der kan beskytte deres 
værdier og samtidigt sikre, at mange flere vil komme til at leve endnu 
tættere på Amagers oprindelige vådlandskab. Et landskab med plads til 
friluftsliv og natur – som et modbillede til hovedstadens højhastighedsliv. 

For kommunen betyder det, at myndighederne skal stå i spidsen for at 
involvere alle borgerne - og ikke kun de der bor kystnært - i det videre 
arbejde omkring en sammenhængende og adaptiv udviklingsplan. 

Strategisk plan: Lovgivning om beskyttelse af landskabs- og kulturarv er 
ikke en forhindring, men en løftestang for klimatilpasning og byudvikling. 
Derfor udfordrer vi - over tid - Natura 2000 bestemmelserne, ved at tilbyde 
nye erstatningslandskaber på land og langs kysten. 

For borgerne betyder det, at havudsigten kan bevares, fordi digehøjden 
bliver lavere end tidligere antaget. Samtidig vil mange flere komme til at bo 
i første række tættere på nyetableret natur i for- og bagland. 

For kommunen betyder det, at der allerede nu skal indledes en dialog 
med fredningsmyndighederne, for tidligst mulig tilladelse til den naturlige 
kystbeskyttelse, som etableres til havs, samt omlægning af eksisterende 
landbrugsland til ny natur. 

Fysisk plan: I Dragør By etableres havneudvidelsen på sigt, som 
beskyttelse af den historiske by, men suppleres allerede nu med 
hævede bolværker og beredskabsløsninger - æstetisk udformet i tråd 
med kulturarvsmiljøet. Dragørs oprindelige våde strandenge genskabes 
på de i dag drænede og dyrkede marker. I stedet for diger etableres 
sammenhængende, terrænmæssige hævninger af landskabet. 

For borgerne betyder det, at det særlige kulturarvsmiljø i Dragør 
kan bevares og udvikles. Det betyder også, at nogle ejere af særligt 
lavbundsjorde, skal overveje muligheden for omlægning til ny natur. 

For kommunen betyder det, at dialogen om kompensation for omlægning af 
jord efter de kommende regler i forbindelse med co2 reduktion, skal i spil. 
Desuden kan kommunen fortsætte arbejdet med UNESCO-ansøgningen, 
fordi klimabeskyttelsen af Dragør by er i tråd med udpegningsgrundlaget.

Etape og tidsplan: 
Udviklingsplanen skal være realistisk og robust i en - på lang sigt - ukendt 
fremtid. Derfor udvikles planens etaper og sikringsniveauer med afsæt i 
DMIs middelprognose frem til 2050 og derefter ud fra ’worst case’ scenariet. 
Første etape kendes af alle, men ’vi skynder os langsomt’ og de kommende 
etaper tilpasses løbende efter adaptive principper - parallelt med fremtidens 
klimaprognoser.

For borgerne betyder tidsplanen, at der allerede i 2030 er etableret en 
løsning som beskytter deres værdier og sikrer investeringer, i f.eks fast 
ejendom, indenfor de flestes egen levetid. DragØernes mosaiklandskab vil 
først for alvor stå fuldt udfoldet for de kommende generationer. 

For kommunen betyder det, at der allerede i 2023 er lagt en fast køreplan for 
fuld klimabeskyttelse, samtidig med, at et nyt plangrundlag frem mod 2100 
skal etableres på baggrund af en fleksibel resiliens tanke.

Økonomisk plan: Den på alle måder mest bæredygtige tilgang er at sikre 
langtidsholdbar kvalitet i alle udviklingsplanens løsninger. Det er ’smuk 
fornuft’. Samtidig skal udviklingsplanen rumme fleksible investeringsplaner, 
som kan aktiveres løbende.

For borgerne betyder udviklingsplanen en næsten øjeblikkelig positiv 
effekt på ejendomspriserne, og at der kan handles på klimaudfordringerne 
efterhånden som behovet opstår. Desuden understøtter planen flere former 
for privat investeringsinitiativ. 

For kommunen betyder det, at medfinansiering til klimatilpasning på 
mellem 200 og 250 mio. kr. årligt kan tilvejebringes gennem udstykning af 
grundareal, fortætning af eksisterende bygningsmasse, flere borgere og 
dermed øgede indtægter fra skat og grundskyld.

Organisation og samarbejde: 
Som anker for udviklingen står et nyt kystudviklingsselskab, der samler 
borgere, private og offentlige aktører, økonomiske og kulturelle ressourcer i 
en fælles dialog om kommende initiativer.

For borgerne betyder det, at DragØerne skabes gennem en lang række 
selvstændige projekter, drevet af private og offentlige ildsjæle – med 
opmuntrende støtte fra kommunen.  Hvert projekt har sine beboere og 
aktører, aktiviteter, beredskaber og værdiskabelser. 

For kommunen betyder det et forpligtigende partnerskab i et selskab, som 
favner opgaven og sikrer fremdriften, samtidig med, at alle interessenter er 
rettidigt involverede.
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FORHØJNING AF DIGE MOD HAVET + 
ETABLERING AF FORLAND
(2021-2024)

MATERIALEFODRING
ETABLERE BØLGEBRYDENDE STENREV 
(2022-2026)

MATERIALEFODRING, 
VEDLIGEHOLD OG 
UDVIKLING AF NATURØER 
(2027 - 2050)

PLANLÆGNING OG IMPLEMENTERING 
AF TILPASNINGS-STRATEGI LØFT 
TERRÆN OG SOKKELKOTER
(2023 - 2045)

YDERLIGERE IMPLEMENTERING AF TILPASNINGS-STRATEGI 
HERUNDER LØFT AF HUSE VED NY- OG OMBYGNING
(2050 - xx )

YDERLIGERE LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE 
OG EVT. FORHØJELSE AF STENREV TIL NATURØER
(2050 - xx )

YDERLIGERE LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE 
OG EVT. FORHØJELSE AF STRANDVOLD
(2050 - xx )

STRATEGI SUPPLERES MED HØJVANDSLUKKER  / -SLUSE MELLEM NATURØERNE, 
SÅ VANDSTAND KAN KONTROLLERES.  
(2050 - xx )

påfyld 
materiale 
på land

påfyld 
materiale 
på land

påfyld 
materiale 

i vand

påfyld 
materiale 

i vand

tilpasning 
af 

bebyggelse

tilpasning 
af 

bebyggelse

påfyld 
materiale 

i vand

tekniske 
løsninger

VEDLIGEHOLD 
OG PLANLÆGNING AF
STRATEGI FOR FASE 2

FORHØJNING AF DIGE + FORLAND
MATERIALEFODRING I VAND

MIDLERTIDIG 
BEREDSKABSLØSNING

TILPASNING

20
23

20
20

20
30

20
50

21
00

BESKYT

WORST CASE

BEST CASE

LUKNING MELLEM BARRIEREØER 
OG EVT. ETABLERING AF SLUSE

LØFT AF TERRÆN OG SOKLER
FORHØJNING AF DIGE OG ØER

BESKYT

TILPAS

FASE 1.0
Opstart, dialog og
planlægning af fase 1

FASE 2.0
Vedligehold og planlægning af fase 2
Monitorering af klimaforandringer og 
igangsat naturudvikling

FASE 2.1
Udførelse af langsigtet løsning
Strategi vil være afhængig af klimaforandringer, lovgivning  etc.

FASE 1.1
Udførelse af kortsigtet løsning

I TILFÆLDE AF ”WORST CASE”: 

SIKRE 
BEREDSKAB
(2020-2023)

beredskab

FASE 1.0
Opstart, dialog og
planlægning af fase 1

FASE 1.0
Opstart, dialog og
planlægning af fase 1

FASE 1.1
Udførelse af kortsigtet løsning
FASE 1.1
Udførelse af kortsigtet løsning

PÅ GRØNNINGEN ETABLERES 
LANDSKABELIG TERRÆNHÆVNING
(2023-2025)

PÅ GRØNNINGEN ETABLERES 
LANDSKABELIG TERRÆNHÆVNING
(2023-2025)

FORHØJNING AF DEN LANSKABELIGE TERRÆNHÆVNING 
PÅ GRØNNINGEN 
(2050 - XX )

FORHØJNING AF DEN LANSKABELIGE TERRÆNHÆVNING 
PÅ GRØNNINGEN 
(2050 - XX )

ETABLERING AF FORHØJET BOLVÆRK PÅ 
INDRE HAVN 
(2023-2026)

ETABLERING AF FORHØJET BOLVÆRK PÅ 
INDRE HAVN 
(2023-2026)

ETABLERING AF FUNDAMENT FOR 
BEREDSKABSLØSNING PÅ INDRE HAVN 
(2023-2026)

ETABLERING AF FUNDAMENT FOR 
BEREDSKABSLØSNING PÅ INDRE HAVN 
(2023-2026)

SIKRING AF BY OG DET BYNÆRE HAVNEOMRÅDE MED 
FORSTÆRKET MOLE OM HISTORISKE HAVN OG HØJVANDSPORT.
(2050 - XX )

SIKRING AF BY OG DET BYNÆRE HAVNEOMRÅDE MED 
FORSTÆRKET MOLE OM HISTORISKE HAVN OG HØJVANDSPORT.
(2050 - XX )

STRATEGI SUPPLERES VED ETABLERING AF SLUSE, 
SÅ VANDSTAND I INDRE HAVNEBASSIN KAN KONTROLLERES.  
(HAVSPEJLSSTIGNING)
(2050 - XX )

STRATEGI SUPPLERES VED ETABLERING AF SLUSE, 
SÅ VANDSTAND I INDRE HAVNEBASSIN KAN KONTROLLERES.  
(HAVSPEJLSSTIGNING)
(2050 - XX )

VEDLIGEHOLD 
OG PLANLÆGNING AF
STRATEGI FOR FASE 2

VEDLIGEHOLD 
OG PLANLÆGNING AF
STRATEGI FOR FASE 2

BEREDSKAB + FORHØJNING AF 
BOLVÆRK I INDRE HAVN 
TERRÆNHÆVNING PÅ GRØNNINGEN

BEREDSKAB + FORHØJNING AF 
BOLVÆRK I INDRE HAVN 
TERRÆNHÆVNING PÅ GRØNNINGEN

MIDLERTIDIG 
BEREDSKABSLØSNING
MIDLERTIDIG 
BEREDSKABSLØSNING

TILPASNINGTILPASNING BESKYT + TILPASNINGBESKYT + TILPASNING

WORST CASEWORST CASE

BEST CASEBEST CASE

LØFT AF BEBYGGELSE OG TERRÆN 
OG EVT. ETABLERING AF SLUSE (HAVSPEJLSSTIGNING)
LØFT AF BEBYGGELSE OG TERRÆN 
OG EVT. ETABLERING AF SLUSE (HAVSPEJLSSTIGNING)

FORHØJNING AF TERRÆNHÆVNING
SAMT TÆTNING AF MOLER OG HØJVANDSPORT
FORHØJNING AF TERRÆNHÆVNING
SAMT TÆTNING AF MOLER OG HØJVANDSPORT

TILPAS OG BESKYT YDERLIGERETILPAS OG BESKYT YDERLIGERE

BESKYTBESKYT

påfyld 
materiale 
på land

påfyld 
materiale 
på land

påfyld 
materiale 
på land

påfyld 
materiale 
på land

tekniske 
løsninger
tekniske 
løsninger

tekniske 
løsninger
tekniske 
løsninger

tekniske 
løsninger
tekniske 
løsninger

teknisk 
løsning til 
beredskab

teknisk 
løsning til 
beredskab

PLANLÆGNING OG IMPLEMENTERING 
AF TILPASNINGS-STRATEGI LØFT TER-
RÆN OG SOKKELKOTER
(2023 - 2045)

PLANLÆGNING OG IMPLEMENTERING 
AF TILPASNINGS-STRATEGI LØFT TER-
RÆN OG SOKKELKOTER
(2023 - 2045)

tilpasning 
af 

bebyggelse

tilpasning 
af 

bebyggelse

STRATEGIEN SUPPLERES MED YDERLIGERE IMPLEMENTERING 
AF TILPASNINGSSTRATEGI, HERUNDER SIKRING AF SOKLER, 
LØFT AF HUSE OG TERRÆN (HAVSPEJLSSTIGNING)
(2050 - XX )

STRATEGIEN SUPPLERES MED YDERLIGERE IMPLEMENTERING 
AF TILPASNINGSSTRATEGI, HERUNDER SIKRING AF SOKLER, 
LØFT AF HUSE OG TERRÆN (HAVSPEJLSSTIGNING)
(2050 - XX )

tilpasning 
af 

bebyggelse

tilpasning 
af 

bebyggelse

I TILFÆLDE AF ”WORST CASE”: I TILFÆLDE AF ”WORST CASE”: 
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20
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20
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20
50

21
00

21
00

FASE 2.0
Vedligehold og planlægning af fase 2 
Monitorering af klimaforandringer og 
igangsat naturudvikling

FASE 2.0
Vedligehold og planlægning af fase 2 
Monitorering af klimaforandringer og 
igangsat naturudvikling

SIKRE 
BEREDSKAB
(2020-2023)

SIKRE 
BEREDSKAB
(2020-2023)

beredskabberedskab

FASE 2.1
Udførelse af langsigtet løsning
Strategi vil være afhængig af klimaforandringer, lovgivning  etc.

FASE 2.1
Udførelse af langsigtet løsning
Strategi vil være afhængig af klimaforandringer, lovgivning  etc.

Slæbesteder bevares
åbne for adgang til vand
Sikres ved beredskab 
(søjle-bjælkebarrierer)

Strandstien 
bibeholdes
som i dag

Renovering og hævning af 
eksisterende dige til kt. 1.7
(ca. 20 cm)

Påfyld til fladere forland / ny 
strandeng

Mulighed for ny rekreativ, offentlig sti på pæle
Sørger for respektzone til private boligejere.
Ikke del af finansieringen for fase 1.   

Eksisterende badebroer Materialefodring
Opstart barrierøer

Naturøer med 
stinetværk og 

rekreative tilbud 

Vandgennem-
strømning

Broforbindelser og 
bademuligheder

Dige hæves
yderligere

Hævet siddekant med trin 
i træ

Øst-vestgående bolværker forhøjes og fornys
med udgangspunkt i det historiske bolværk

Forland udvides Broforløb kan 
give adgang til nyt 
rekreativt område

VISUALISERING DRAGØR NORD, FASE1 (LØSNING PÅ KORT SIGT)

VISUALISERING DRAGØR NORD, FASE 2 (LØSNING PÅ LANG SIGT)DRAGØR BY OG HAVN, SIKRING VED FORHØJET BOLVÆRK 

Dragør Nord og Dragør By og Havn
DELSTRÆKNING 1 OG 2

DRAGØR NORD FASE 1, SNIT 1:200

DRAGØR BY OG HAVN FASE 1, SNIT 1:200

Dragør Nord - Fase 1 

Stormflodssikring
Bølgebrydende anlæg etableres, dels i form af et fladere forland på 
havsiden af det eksisterende dige, og dels ved materialefodring i vandet 
et stykke ud for kysten. 
Det eksisterende dige forhøjes til et niveau, hvor kronen generelt ligger i 
niveau med det forventede havspejl ved stormflod. 

Naturudvikling
Det fladere forland udføres med en grøn og beplantet overflade, så 
det giver et visuelt løft. Med tiden vil forlandet kunne udvikle sig til 
strandeng. 
I vandet anvendes større sten, som ”fodsikring”, til at holde på sandet. 
Herved skabes stenrev på havbunden som bla. vil forbedre fiskelivet. 

Rekreativt
Strandstien og øvrige rekreative anlæg på området bevares som i dag.
Der vil være mulighed for at tilføje en sti på pæle på havsiden af diget.
Ved de ny anlæg i vandet kan tangaflejring på kysten reduceres.

Dragør Nord - Fase 2

Stormflodssikring 
De etablerede anlæg er fundament for den fremtidige udvikling af 
området. I fase 2 kan diget på land forhøjes, ligesom de bølgebrydende 
stenrev kan forhøjes og udvikles til naturøer. Om nødvendigt kan porte 
etableres mellem øerne, så vandstanden i lagunen kan kontrolleres.

Natur- og rekreativ udvikling
Naturøerne vil kunne udvikles til at rumme en høj grad af biodiversitet 
både over og under vand. Øerne vil også kunne udvikles rekreativt med 
strande, faciliteter til ophold og naturformidling osv. 
På sigt kan en rekreativ sti etableres på og mellem naturøerne forbundet 
af broer og til lufthavnsstien i nord og Nordre mole i syd. 

Dragør By og Havn - Fase 1 

Stormflodssikring
Sikringen af Dragør by udformes med respekt for områdets historie og 
kulturarv, således at sammenhængen mellem by, havn og hav bevares.

Langs den indre havn sikres byen mod stormflod, ved kombination af 
forhøjede bolværker og søjle- bjælkebarrierer (beredskab).

Bolværkerne forhøjes så de ikke skærmer for den visuelle sammenhæng 
mellem by og havn, og så funktionalitet og adgang til vandet bevares ved 
slæbestederne. De forhøjede bolværker udformes med inspiration i de 
historiske bolværker, som er afbilledet i Eckersbergs malerier.

Syd for den indre havn sikres byen med bløde grønne terrænhævninger 
øst for grønningen langs lystbådehavnen.

Bebyggelse
Løsningen beskytter den historiske bebyggelse på Dragør Havn og 
det ny udviklingsområde. Enkelte bygninger på ydre havn sikres ikke, 
herunder Dragør Fort, som skal sikres lokalt eller ved løft af terræn. 

Natur- og rekreativ udvikling
På grønningen skal der på sigt indarbejdes lavninger til magasinering af 
skybrudsvand, ligesom der her kan forventes stigende grundvand. Med 
de vådere enge kan arealet udvikles med nye naturværdier.

Dragør By og Havn - Fase 2

Stormflodssikring 
Dragør By sikres i ft. stormflod, ved forhøjning og tætning af molerne 
omkring den gamle havn. Om nødvendigt kan der etableres en 
højvandsport, så vandstanden i det indre havnebassin kan kontrolleres.

De bløde grønne terrænhævninger øst for grønningen forhøjes ligeledes.

SCHØNHERR, ORBICON | WSP, NATOUR, ALMEN R, REALISE



A
K

TI
O

N
ST

R
IN

 O
G

 R
ED

SK
A

B
ER

ST
R

AT
EG

I
A

K
TI

O
N

ST
R

IN
 O

G
 R

ED
SK

A
B

ER
ST

R
AT

EG
I

FORHØJE EKSIST. DIGE PÅ LAND 
PÅ PRIVAT GRUND (HAVE-DIGER)
SIKRING AF HUSE

NATURA 2000 §

VEDLIGEHOLD OG 
PLANLÆGNING AF
STRATEGI FASE 2

FORHØJNING LANGS SDR. STRANDVEJ
TILBAGETRUKKET TERRÆNHÆVNING 
UDVID OG UDVIKL NATUR PÅ LAND

MATERIALEFODRING 
I NATURA 2000 
OMRÅDE

MIDLERTIDIG 
BEREDSKABSLØSNING

TILPASNING BESKYT + TILBAGETRÆK

WORST CASEWORST CASE

BEST CASE

TILBAGETRÆKNING AF INFRASTRUKTUR (SDR. STRANDVEJ)
FORHØJNING AF DIGE

LØFT AF HUSE, SAMT YDERLIGERE MATERIALEFODRING I NATURA 
2000 OMRÅDE, SOM SIKRER INFRASTRUKTUR OG BEBYGGELSE

TILBAGETRÆKNING OG BESKYT YDERLIGERE

TILPAS OG BESKYT YDERLIGEREBESKYT MERE

TILPAS OG BESKYT
SIKRE 
BEREDSKAB
(2020-2023)

UDTAGNING 
LANDBRUGS-
JORD
(2021-2023)

beredskab

natur-
udvikling

LANDSKABELIG HÆVNING
BAG OM GRØNT AREAL
(2023-2025)

MATERIALEFODRING 
UD FOR KYSTEN
(2026-2030) YDERLIGERE MATERIALEFODRING 

UD FOR KYSTEN
(2050 - XX )

FORHØJNING AF TERRÆN
LANGS SDR. STRANDVEJ
(2023-2025)

YDERLIGERE FORHØJNING 
LANGS SDR. STRANDVEJ 
PÅ PRIVAT GRUND
(2026-2028)

STRATEGI SUPPLERES  MED YDERLIGERE 
FORHØJNING AF TERRÆN LANGS SDR. STRANDVEJ
(2050 - XX )

STRATEGI SUPPLERES MED TILBAGETRÆKNING AF SDR. STRAND-
VEJ SOM OVERGÅR TIL STI
TRAFIK OVERFLYTTES TIL BAGLAND
(2050 - XX )

BESKYTTELSE AF 
ENKELTE HUSE
(2026-2028)

UDVIKLING AF NATUR 
PÅ GRØNT AREAL
(2023-2026)

påfyld 
materiale 
på land

påfyld 
materiale 

i vand påfyld 
materiale 

i vand

påfyld 
materiale 
på land

påfyld 
materiale 
på land

påfyld 
materiale 
på land

natur- 
udvikling

I TILFÆLDE AF ”WORST CASE”: 

I TILFÆLDE AF ”WORST CASE”: 

PLANLÆGNING OG IMPLEMENTERING 
AF TILPASNINGS-STRATEGI LØFT 
TERRÆN OG SOKKELKOTER
(2023 - 2045)

tilpasning 
af 

bebyggelse

beskyttelse 
af huse

YDERLIGERE IMPLEMENTERING AF TILPASNINGS-STRATEGI 
HERUNDER SIKRING AF SOKLER, LØFT AF HUSE OG TERRÆN
(2050 - XX )

tilpasning 
af 

bebyggelse

flytning af
infrastruk-

tur

VEDLIGEHOLD AF 
ETABLEREDE LØSNINGER
(2030-50)

vedligehold

20
23

20
20

20
30

20
50

21
00

FASE 1.0
Opstart, dialog og
planlægning af 
fase 1

FASE 2.0
Vedligehold og 
planlægning af fase 2. 
Monitorering af klima og 
igangsat naturudvikling

FASE 2.1
Udførelse af langsigtet løsning
Strategi vil være afhængig af klimaforandringer, lovgivning  etc.

FASE 1.1
Udførelse af kortsigtet løsning

NATURA 2000 §

VEDLIGEHOLD OG 
PLANLÆGNING AF
STRATEGI FASE 2

FORHØJNING AF EKSIST. DIGE 
UDVID OG UDVIKL NATUR PÅ LAND
(PÅ DELOMRÅDE 3,5 OG 6)

MATERIALEFODRING 
I NATURA 2000 
OMRÅDE

MIDLERTIDIG 
BEREDSKABSLØSNING

TILPASNING BESKYT + TILBAGETRÆK

WORST CASEWORST CASE

BEST CASE

FORHØJNING AF DIGE PÅ LAND IND I PRIVATE HAVER
LØFT AF BEBYGGELSE PÅ FORHØJET TERRÆN

LØFT AF BEBYGGELSE (EVT. FORTÆTNING), 
SAMT YDERLIGERE MATERIALEFODRING PÅ ETABLEREDE 
ØER OG FORLAND I NATURA 2000 OMRÅDE 

TILBAGETRÆKNING OG BESKYT YDERLIGERE

TILPAS OG BESKYT YDERLIGEREBESKYT MERE

TILPAS OG BESKYT
FORHØJE EKSIST. DIGE PÅ LAND 
PÅ PRIVAT GRUND (HAVE-DIGER)
SIKRING AF HUSE

SIKRE 
BEREDSKAB
(2020-2023)

UDTAGNING 
LANDBRUGS-
JORD
(2021-2023)

beredskab

natur-
udvikling

FORHØJNING AF EKSIST. DIGE 
PÅ PRIVAT GRUND
(2023-2025)

UDVIKLING AF NATUR 
PÅ GRØNT AREAL
(2023-2026)

påfyld 
materiale 
på land

natur- 
udvikling

MATERIALEFODRING 
UD FOR KYSTEN
(2026-2030)

YDERLIGERE FORHØJNING AF 
EKSISTERENDE DIGE 
PÅ PRIVAT GRUND
(2026-2028)

BESKYTTELSE AF 
ENKELTE HUSE
(2026-2028)

påfyld 
materiale 

i vand

påfyld 
materiale 
på land

I TILFÆLDE AF ”WORST CASE”: 

I TILFÆLDE AF ”WORST CASE”: 

beskyttelse 
af huse

PLANLÆGNING OG IMPLEMENTERING 
AF TILPASNINGS-STRATEGI LØFT TER-
RÆN OG SOKKELKOTER
(2023 - 2045)

IMPLEMENTERING AF TILPASNINGSSTRATEGI 
LØFT TERRÆN OG SOKKELKOTER
(2050 - XX )

STRATEGI SUPPLERES MED YDERLIGERE FORHØJNING AF EKSI-
STERENDE DIGE IND PÅ PRIVAT GRUND (HAVE-DIGER)
(2050 - XX )

tilpasning 
af 

bebyggelse

tilpasning 
af 

bebyggelse

tilpasning 
af 

bebyggelse

VEDLIGEHOLD AF 
ETABLEREDE LØSNINGER
(2030-50)

vedligehold YDERLIGERE MATERIALEFODRING PÅ ØER
UD FOR KYSTEN, SAMT LANGS EKSIST. DIGE
(2050 - XX )

påfyld 
materiale 

i vand

20
23

20
20

20
30

20
50

21
00

FASE 1.0
Opstart, dialog og
planlægning af 
fase 1

FASE 2.0
Vedligehold og 
planlægning af fase 2. 
Monitorering af klima og 
igangsat naturudvikling

FASE 2.1
Udførelse af langsigtet løsning
Strategi vil være afhængig af klimaforandringer, lovgivning  etc.

FASE 1.1
Udførelse af kortsigtet løsning

Ny strandeng, eng, 
laguner og grå-grøn 
klit. Stinetværk med 
rekreative tilbud   

Sydvendte private digehaver. 
Skråningen på det nye dige tilpasses 
de enkelte grundejerens ønsker.

Sikring imod skybrud og ekstremregnhændelser 
ved etablering af ”kanaler” der opsamler vand inde i 

Søvang og leder til eksist. pumpestation. 

Eksisterende sti Forhøjninger på havbunden ”fanger” 
tang, således det ikke lægger sig 
inde ved land 

Ny hævning  
til kote 2.2 (ca. 20 
cm over eksisterende 
digekrone) 

Materialefodring påbegyndes, 
når Nature 2000 godkendelse 
foreligger

Eksisterende badebro 

Terræn hæves 
yderligere 

Havvandstand stiger Materiale fordring fortsættes. 
Fodringsholme fungerer som 
bølgebrydere

Individuelt tilpassede 
digehaver

Muligt blåt støttepunkt.
Kombineret fugleskjul og 
shelter

VISUALISERING SØVANG, FASE 1 (LØSNING PÅ KORT SIGT)

VISUALISERING SØVANG, FASE 2 (LØSNING PÅ LANG SIGT)EKSEMPEL PÅ BLÅT STØTTEPUNKT, SOM KUNNE ETABLERES MELLEM SØVANG OG CAMPINGPLADSEN

DELSTRÆKNING 3 OG 4

SØNDRE STRANDVEJ FASE 1, SNIT 1:200

SØVANG FASE 1, SNIT 1:200

Dragør til Søvang - Fase 1 

Stormflodssikring
Strandengen forhøjes og bevares ved materialepåfyld i vandet, så den 
kan fungere som bølgebrydende forland. 

Det eksisterende dige forhøjes til et niveau, hvor kronen generelt ligger i 
niveau med det forventede havspejl ved stormflod. 

Vest for Søndre Strandvej forhøjes dige med en løsning tilpasset de 
forskellige haver. Løsningen kan medvirke til at skærme mod trafikken 
på Sønder Strandvej. På tilstødende veje etableres mindre bump.

Om det grønne areal mellem campingpladsen og Søvang udføres 
sikringen som en blød landskabelig hævning.   

Naturudvikling
Som kompensation for den natur der ændres, udvikles erstatningsnatur 
med strandeng og grå-grøn klit mellem Søvang og campingpladsen. 

Rekreativt
Området kan udvikles med nye naturstier, strækninger med broer og 
rekreative faciliteter som eksempel kombineret fugletårn og shelters.

Bebyggelse 
For bebyggelsen bag sikringslinjen, skal der planlægges, og ad åre 
implementeres, en tilpasningsstrategi, med løft til et højere terræn. 

Dragør til Søvang - Fase 2

Stormflodssikring 
I fase 2 kan strandengen forhøjes i takt med klimaforandringerne. 

Diget på vestsiden af Søndre Strandvej forhøjes og vejen indsnævres. 
Ved megen forhøjning lukkes vejen og trafikken flyttes til baglandet. 

Søvang - Fase 1 

Stormflodssikring
Strandengen forhøjes og bevares ved materialepåfyld i vandet, så den 
kan fungere som bølgebrydende forland. 

Det eksisterende dige forhøjes til et niveau, hvor kronen generelt ligger i 
niveau med det forventede havspejl ved stormflod. Forhøjningen udføres 
i afgrænsningen mellem den eksisterende sti og de private haver - med 
en løsning der tilpasset de forskellige haver. Løsningen kan skærme for 
indkig fra den offentlige færdsel på stien.  

Naturudvikling
Forudsætning for at kunne lave ændringer i vandet ud for Søvang er, at 
der andetsteds etableres erstatningsnatur som kompensation for det 
ændrede. 

Ved materialefodring I vandet anvendes større sten til at holde på 
sandet. Herved skabes stenrev på havbunden som bla. vil forbedre 
fiskelivet. 

Rekreativt
Områdets rekreative værdier bevares og forbedres når 
materialefodringen ud for kysten bevirker at tangaflejringen langs kysten 
reduceres.

Bebyggelse 
For bebyggelsen i Søvang planlægges en tilpasningsstrategi, som sikrer 
at bebyggelse ved om- og nybygning løftes af hensyn til udsigt og 
grundvand. 

Søvang - Fase 2

Stormflodssikring 
Materialepåfyldet fortsættes til forhøjning og bevaring af strandengen.

Terrænhævningen på vestsiden af stien forhøjes yderligere i samspil 
med et generelt løft af terrænet i haverne og soklerne på bebyggelsen. 
Forhøjningen udformes som en blød landskabelig terrænhævning. 

SCHØNHERR, ORBICON | WSP, NATOUR, ALMEN R, REALISESCHØNHERR, ORBICON | WSP, NATOUR, ALMEN R, REALISE

Dragør By til Søvang  
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VEDLIGEHOLD 
OG PLANLÆGNING AF
STRATEGI FOR FASE 2

TILBAGETRUKKET TERRÆNHÆVNING
NATURUDVIKLING
BESKYTTELSE AF INFRASTRUKTUR

MIDLERTIDIG 
BEREDSKABSLØSNING

TILPASNING TILBAGETRÆKNING + BESKYT

BEST CASE

FORHØJNING AF ETABLERET TERRÆNHÆVNING
LØFT AF BEBYGGEDE OMRÅDER (EVT. FORTÆTNING)

YDERLIGERE TILBAGETRÆKNING 

BESKYT

YDERLIGERE TILBAGETRUKKET TERRÆNHÆVNING
OG UDVIDELSE AF OMRÅDE FOR NATURUDVIKLING

WORST CASE

SIKRE 
BEREDSKAB
(2020-2023)

UDTAGNING 
LANDBRUGS-
JORD
(2021-2023)

STRATEGI SUPPLERES MED YDERLIGERE UDTAGNING AF LAND-
BRUGSJORD - OG UDVIKLING AF MERE NATUR
(2050 - XX )

beredskab

natur-
udvikling

natur-
udvikling

ETABLERING AF TILBAGETRUKKET
LANDSKABELIG HÆVNING, SOM SIKRER 
INFRASTRUKTUR OG BEBYGGELSE
(2023-2025)

UDVIKLING AF NATUR 
PÅ LANDBRUGSJORD
(2023-2026)

påfyld 
materiale 
på land

natur- 
udvikling

PLANLÆGNING OG IMPLEMENTERING 
AF TILPASNINGSSTRATEGI LØFT TER-
RÆN OG SOKKELKOTER
(2023 - 2045)

tilpasning 
af 

bebyggelse

VEDLIGEHOLD AF 
ETABLEREDE LØSNINGER
(2030-50)

vedligehold

YDERLIGERE IMPLEMENTERING AF TILPASNINGS-STRATEGI 
HERUNDER LØFT AF HUSE VED NY- OG OMBYGNING
(2050 - XX )

YDERLIGERE FORHØJNING AF DEN ETABLEREDE
LANDSKABELIG TERRÆNHÆVNING (AFH. AF OMFANG AF HAVSPEJLSSTIGNING)
(2050 - XX )

STRATEGI SUPPLERES MED YDERLIGERE TILBAGETRÆKNING MED NY 
LANDSKABELIG TERRÆNHÆVNING (AFH. AF OMFANG AF HAVSPEJLSSTIGNING)
(2050 - XX )

påfyld 
materiale 
på land

påfyld 
materiale 
på land

tilpasning 
af 

bebyggelse

I TILFÆLDE AF ”WORST CASE”: 

20
23

20
20

20
30

20
50

21
00

FASE 1.0
Opstart, dialog og
planlægning af fase 1

FASE 2.0
Vedligehold og 
planlægning af fase 2. 
Monitorering af klima og 
igangsat naturudvikling

FASE 2.1
Udførelse af langsigtet løsning
Strategi vil være afhængig af klimaforandringer, lovgivning  etc.

FASE 1.1
Udførelse af kortsigtet løsning

Eksternt samarbejde

Koordinering og beslutning

Udvikl ing og anlæg

Beredskab og drift

Udviklingsselskab for hele kommunen 
Skaber dialog med alle parter, driver og udvikler projektet og træffer beslutninger om 
overordnet løsning. 

Samarbejder om en langsigtet plan, og det man skal være enige om på tværs af 
delstrækninger og områder, herunder aftaler om sikringsniveau, økonomisk fordeling, 
forpligtigelser ift. beredskab, naturprocesser etc.

Inddragelse af alle relevante ressourcer
Bidrager med viden, finansiering og skaber synergi mellem beslægtede projekter.

Lokale grupperinger løser daglige opgaver 
Daglig drift af lokale løsninger, som skal aftales og drives tæt på og af brugerne.

Datterselskab for de 3 forskelligartede delstrækninger 
Samarbejde og løsninger for lokale forhold, som skal udformes og besluttes i mindre, lokale 
fællesskaber på delstrækninger. 
Ansvarlig for udformning og udførelsen af de enkelte anlæg.

Lokal 
Beredskab

Dragør Nord

Organisationer Staten Fonde Private udviklere

Dragør Kommune Grundejere Forsyningsselskab

Dragør By Dragør Syd

Lokale 
interesse

organisationer
Lokal 

Beredskab

Lokale
interesse

organisationer
Brugergruppe

Rådgivere på delprojekter

Delstrækning 1 Delstrækning 2 Delstrækning 3-6

Projektgruppe med repræsenterer fra 
kommune, forsyning, grundejere, digelaug og 

andre interesseorganisationer

Rådgivere på delprojekter Rådgivere på delprojekter

BrugergrupperBrugergruppe BrugergrupperBrugergrupper Brugergruppe

Lokale 
interesse

organisationer

Lokal 
Drifts-

organisation

Projektgruppe med repræsenterer fra 
kommune, forsyning, grundejere, digelaug, 
havnen og andre interesseorganisationer

Projektgruppe med repræsenterer fra 
kommune, forsyning, grundejere, 

digelaug, landbrug og andre interesseorganisationer

Kystudviklingsselskabet
DRAG-ØERNE

Tilknyttet  rådgivere,  som udvikler den samlede plan
Projektleder fra Udvikl ingsselskab deltager i  lokale projektorganisationer,  for ledelse 

af  lokale byggeprojekter og sikring af  naturudvikl ing.

Ansvar for rammer og samlet økonomi i datterselskaber og lokale projekter
Ledet af projektgruppe bestående af repræsentanter fra kommune, forsyning, grundejere, digelaug, havnen

Deltagelse af repræsentanter for datterselskaberne, herunder lodsejere, grundejere, lokale interesseorganisationer og 
borgerrepræsentanter

Kommunikationsplan og - strategi
Projektkontor med skiftende placering, bus, camping

Grundejer, offentlig adgang, 
infrastruktur, natur

Digelaug, grundejerforeninger, 
landbrug, erhverv

Skybrudssikring, afvanding, kloak, 
drikkevand, energi

Kalvebod fælled, Nabokommuner, 
Naturstyrelsen, Øresunds-

samarbejdet, Unesco og evt. andre

Udtagning af lavbundsjorder
Natura 2000

Støtte til innovative 
kystsikringsløsninger, 

naturgenopretning, kultur

Ejendomsudvikling, byfortætning, 
boliger, kontorerhverv, 

oplevelsesøkonomi

Eksisterende 
sommerhusområde 
og infrastruktur, 
herunder Militærvej 
sikres

Eksisterende 
plantage

Naturudvikling:
Forsumpning af eksisterende 
skov/plantage ved lukning af 
dræn 

Naturudvikling:
Nyt engområde

Blød landskabelig hævning 
indpasset i terræn med 
stinetværk, der knytter an til 
sommerhusområde 

Terrænhævning fra 
fase 1 fungerer som 
bølgebryder ved 
stormflod 

Landsbrugsjorde 
overgår til ny 
strandeng

Udvalgte 
lavtliggende områder 
i baglandet anvendes 
til magasinering 
af vand ved større 
regnhændelser

Tilbagetrukket 
sikring/

terrænhævning

Eksisterende 
strandeng 
oversvømmes 
grundet 
havvandsstigninger

Sommerhusområde 
og infrastruktur 
hæves på sigt 

Naturudvikling:
Forsumpning af eksisterende 
skov/plantage ved lukning af 
dræn 

Fase 1 hævning fungerer som 
bølgebryder ved stormflod

Blød landskabelig hævning 
indpasset i terræn med 
stinetværk, der knytter an til 
sommerhusområde 

VISUALISERING FRA ROSENLUNDEN SET MOD KYSTEN, FASE 1 (LØSNING PÅ KORT SIGT)

VISUALISERING FRA ROSENLUNDEN SET MOD KYSTEN, FASE 2 (LØSNING PÅ LANG SIGT)VISUALISERING VED AFLANDSHAGE, FASE 2 (LØSNING PÅ LANG SIGT)

Dragør Syd
DELSTRÆKNING 5 OG 6

FÆLLEDVEJ FASE 1, SNIT 1:200
GÆLDER FOR DELSTRÆKNING 5 OG 6

KYSTUDVIKLINGSSELSKABETKONGELUNDEN FASE 1, SNIT 1:200

Søvang til Kongelunden - Fase 1 

Stormflodssikring
Sikringslinjen tilbagetrækkes, så den sikrer infrastrukturen på Fælledvej 
og alle bebyggelser på delområdet, bortset fra Pionergården.
 
De lavtliggende landbrugsjorder sikres ikke mod oversvømmelser, 
da de er udsatte i ft. grundvand, og er bedre udnyttet som 
erstatningslandskaber.

Diget udføres som en blød landskabelig hævning, med en lav digekrone, 
da landskabet foran tager kraften af bølgerne.    

Naturudvikling
De lavtliggende områder foran diget udvikles med strandeng og lagune.

Rekreativt
På terrænhævningen kan der med hensyntagen til natur og 
vildtreservatet anlægges en sti som forbinder Søvang med 
Kongelundsfortet

Bebyggelse 
Enkelte bygninger sikres ikke med løsningen, herunder restaurant 
Pionergården, som derfor skal sikres lokalt eller ved løft af terræn. 
For bebyggelsen bag sikringslinjen, skal der planlægges, og ad åre 
implementeres, en tilpasningsstrategi, med løft til et højere terræn. 

Søvang til Kongelunden - Fase 2

Stormflodssikring 
I fase 2 kan den etablerede terrænhævning forhøjes og Fælledvej løftes. 
Der foretages evt. en yderligere tilbagerykning, hvis dette kræves.

Natur- og rekreativ udvikling
I takt med havvandsstigningerne vil kystlinien bevæge sig yderligere 
ind i land, hvilket vil medføre en reduktion af strandengen. 
Havvandsstigninger vil ændre kystlandskabet, som vil blive beriget med 
strandlaguner og -søer.

Kongelunden - Fase 1 

Stormflodssikring
Sikringslinjen tilbagetrækkes, så den sikrer Skovvej og alle bebyggelser 
på delområdet, bortset fra Kongelundskroen og Kongelundsfortet.
 
De lavtliggende landbrugsjorder og vestlige del af Kongelundsskoven 
sikres ikke mod oversvømmelser, da de er udsatte i ft. grundvand.

Diget udføres som en blød landskabelig hævning, med en lav digekrone, 
da landskabet foran tager kraften af bølgerne.  

Naturudvikling
De lavtliggende områder foran diget udvikles med mose, strandeng og 
eng. 

Rekreativt
På den landskabelige terrænhævning kan anlægges en sti som forbinder 
boligområderne med Kongelundsfortet og ”Amarminoen”.

Bebyggelse 
Enkelte bygninger sikres ikke med løsningen, herunder Kongelundskroen 
og Kongelundsfortet, som derfor skal sikres lokalt eller ved løft af 
terræn. 

For bebyggelsen bag sikringslinjen, skal der planlægges, og ad åre 
implementeres, en tilpasningsstrategi, med løft til et højere terræn. 

Kongelunden - Fase 2

Stormflodssikring 
I fase 2 kan den etablerede terrænhævning forhøjes og Skovvej løftes. 
og foretages evt. en yderligere tilbagerykning, hvis dette kræves.

Natur- og rekreativ udvikling
Kystlinien vil bevæge sig yderligere ind i land, og Kongelundsskoven vil 
udvikles til et moseområde med strandlaguner og -søer.
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