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Dragør som klimarobust kystkommune: Invitation til prækvalifikation
Dragør Kommune indbyder tværfaglige rådgiverhold til at anmode om deltagelse i en
parallelkonkurrence om udviklingen af Dragør Kommune som klimarobust
kystkommune.
Parallelkonkurrencen udbydes i samarbejde med Realdania og Miljø-og
Fødevareministeriet, som i et partnerskab har bevilliget støtte til Dragør Kommune
under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.
Konkurrence skal vise, hvordan Dragør Kommunes 13 kilometer kyst kan
gøres klimarobust
Dragør Havn, Dragør Gamle By og byens borgere er historisk set robuste. Området
har været oversvømmet af havet mange gange, og historisk set har Dragørs borgere
kendt deres forhåndsregler, når havvandet begyndte at fylde gaderne. Nye
generationer af borgere er kommet til, nye boligområder er blevet udbygget langs
kommunens 13 km lange kystlinje, og truslen fra havet er stigende.
I samarbejde med Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet arbejder Dragør
Kommune derfor ambitiøst og fokuseret med at finde nye svar på, hvordan Dragør,
som en gammel havneby med værdifuld bygnings- og kulturarv, og som en kommune
med store naturværdier og kystnære boligområder, kan tilpasse sig fremtidens klima
med havvandsstigninger og flere og voldsommere stormflodshændelser.
Efter grundige forundersøgelser og dialog med borgerne, er Dragør Kommune nu klar
til at tage det næste vigtige skridt med udbuddet af en parallelkonkurrence.
”Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet ønsker igennem partnerskabet ”Byerne og
det stigende havvand” at støtte projekter, der viser nye veje for, hvordan
kommunerne proaktivt kan håndtere risikoen for oversvømmelser i byerne som følge
af havvandsstigninger og stormflod,” siger projektchef i Realdania, Mikkel Suell
Henriques og fortsætter:
”Vi støtter Dragør Kommunes arbejde med at udvikle sig som klimarobust
kystkommune, blandt andet fordi kommunen står over for at skulle håndtere flere
typer af udfordringer langs den varierede kyststrækning, og fordi kommunen
samtidigt har et stærkt fokus på åben og tæt dialog med borgerne.”
Parallelkonkurrence med fokus på debat med borgerne
Parallelkonkurrencen skal være med til at udfolde, hvad de bedste bud på løsninger
for at udvikle Dragør som klimarobust kystkommune kan være – både på kort og på
lang sigt.
Der lægges igennem hele processen stor vægt på de deltagende rådgiverholds evner
til at kommunikere deres idéer og løsninger klart og på en måde, så de kan
debatteres med borgerne.
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”Sidste år gennemførte vi en omfattende dialogproces med Dragørs borgere om
kystbeskyttelsesprojektet. Rigtig mange borgere engagerede sig i debatten. I den
kommende parallelkonkurrence vil vi fortsat have fokus på borgerdialogen,” siger
projektleder Hanna Rehling, Dragør Kommune.
Hun fortsætter: ”I starten af det nye år holder vi ”borgersamlinger” langs kysten, hvor
vi vil mødes og tale om kystens kvaliteter og udfordringer med alle interesserede
borgere på de enkelte delstrækninger. Vi vil også fortsat kommunikere aktivt og
informere borgerne om udviklingsprocessen på Facebook. Vi har desuden planlagt
konkurrenceprocessen på en måde, hvor rådgiverholdene kan komme i dialog med
borgerne om udviklingen af deres forslag undervejs. Det gør vi for eksempel ved at
invitere repræsentanter for hver af de cirka 30 af kommunens grundejerforeninger,
som er direkte berørt af oversvømmelsesrisikoen, til at deltage i workshops med
rådgiverholdene. Og vi inviterer desuden repræsentanter for alle kommunens ca. 80
grundejerforeninger til at være med i udviklingsforløbet som ambassadører, som
blandt andet spiller en særlig rolle i forhold til at bidrage til at engagere borgerne i
deres baglande i dialogen om kystbeskyttelsesprojektet.”
”Vi forsøger at nå så langt og bredt ud med dialogen som muligt”, slutter Hanna
Rehling.
Forventet tidsplan
Arbejdet med et program for parallelkonkurrencen går i gang nu. Fra januar til februar
2020 forventer Dragør Kommune at gennemføre prækvalifikation, udbud og valg af
tre rådgiverhold, som skal deltage i parallelkonkurrencen.
Parallelkonkurrenceprocessen forløber frem til august 2020, hvor forslagene vil blive
udstillet med henblik på dialog med borgerne. Fra august til oktober 2020 bedømmer
dommerkomitéen de tre forslag og udvælger det bedste. Herefter forventes det, at
det vindende rådgiverhold skal arbejde videre med et overordnet dispositionsforslag
som led i en strategisk udviklingsplan for Dragør Kommunes kystbeskyttelse, som
forventes færdig til offentliggørelse i starten af 2021.
Link til mere viden
Invitation til prækvalifikationen kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside
www.dragoer.dk/robustkyst
Information om kampagnen ”Byerne og det stigende havvand” kan ses på Realdanias
hjemmeside.
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