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Stormflod i Dragør – særligt 
sårbar

• Fordi vi ligger meget lavt i landskabet

• Fordi der ikke er diger i Syd, og vandet kan løbe bagom

• Fordi digerne ikke beskytter mod de største stormfloder

• Fordi boligerne ligger tæt på kysten

• Køge Bugt er en af 10 risikoområder i DK
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Eksisterende sikkerhedsniveau



Tilbagetrukket kystdige Fremskudt kystdige



Medium sikkerhedsniveau (100 år i 2050) Øget sikkerhedsniveau (500 år i år 2050)









•

• At skabe kendskab til at der er noget på vej
• At skabe accept af at ”der skal gøres noget”
• At skabe forståelse for behovet for en fælles 

løsning
• At skabe grundlag for kommunalbestyrelsens

beslutning
• Og ikke mindst; at give borgerne reel 

indflydelse på noget, som forandrer landskabet 
markant.

Off. debat - Hvorfor gjorde vi det?



• 1 projekthjemmeside (formidlet rapport)www.dragoer.dk/digeridragoer
• Facebook-debat med ca 15. posts/historier og løbende vagt
• 1 hj.lavet + 3 professionelle videoer på hj.side og fb
• 1 konkurrence om historiske stormflodsbilleder
• 1 udstilling om historiske stormfloder
• Undervisning og debat med 3 stk 9.klasser 
• Flyers og annoncer (DN og facebook)
• Pressedækning og artikler i Dragør Nyt, kommunens hj.side, 

Amagerbladet og Lorry
• Stormflodspæle i hele kommunen
• Møde for grundejerforeningsrepræsentanter ca. 80 fremmødte
• Åbent formøde i aktivitetshuset ca. 70 fremmødte
• Stormøde med Kystdirektoratet, Niras, backscatter, politkere og 

forvaltning ca. 400 fremmødte

Og hvad har vi gjort?



www.dragoer.dk/digeridragoer



Foreløbige resultater...

• Vellykket debat i positiv tone 
• Vi har mødt stor forståelse og imødekommenhed overfor 

udfordringen – selvom den er teknisk svær at forklare…
• Samlet mange input om digernes placering, sikkerhed (højder), 

finansiering og udformning



Database over debatten laves nu!
her



By, erhvervs- og planudvalget 
har truffet principielt valg om 
sikkerhed, digeforløb og 
betalingsmodel 29. maj 2018



Hvor er vi på vej hen!

• Hvordan hjælper vi Kommunalbestyrelsen til at træffe 
beslutninger fortsat…

• Hvordan skaber vi fortsat momentum og positive billeder 
af løsningerne i en lang proces? – for politikere og 
borgere…

• Arkitektonisk bearbejdning og merværdi kunne måske 
være det næste?



Tak for opmærksomheden!

https://www.dragoer.dk/vores-kommune/en-kommune-
i-udvikling/diger-i-dragoer/


