
 

VORES IDE:  

I stedet for at bygge diger hele vejen rundt om 
Dragør, vil vi bygge en slags klintediger, som er 
en slags falske diger, som er forklædt som et 
klintelandskab og fungerer som en forlængelse 
af stranden. På den måde vil kystsikring ikke 
være en belastning for byen, men derimod øge 
byen tiltrækningskraften, da digerne vil blive 
integreret i bylandskabet. Dette har man allerede 
gjort i byen Katwijk i Holland med stor succes. 
Fra stranden og kysten vil landskabet stige støt 
med flere meter. Lige efter toppunktet af digen vil 
landskabet gå stejlt ned som vist på billedet. 
Derefter vil det stige stejlt igen. I mellemrummet 
kunne man for eksempel anlægge en 
parkeringskælder, som kunne indeholde 
kloakdæksler, som vil være forbundet med 
kystsoldat systemet. Dette vil fungere som et 
ekstra supplement til en 100-års hændelse.  

 
 

HVORFOR? 

Vi har valgt kysten ved Dragør fordi det er 
tætbygget by med mange mennesker, og det er 
heller ikke så langt væk fra Københavns 
lufthavn. Tendensen i Danmark er en stadig 
stigende urbanisering. Flere flytter til byerne, 
især de store byer. Amager ligger ud til kysten 
og alt tyder på at havvandstanden i fremtiden vil 
stige, så hvis Amager skal overleve, er det 
vigtigt, at det sikres mod oversvømmelser. 
Dragør ligger på Amager som er en delvis 
kunstig ø og er dermed omringet af vand fra alle 
sider. Dragør er en af de dele af Amager der 
har en kyst hvor vinden har et frit stræk da der 
ikke er særlig meget der kan bremse mængden 
af vind.  

 

Billedet herover viser, hvor 
lavtliggende den nærmeste kyst 
er 50 meter ude i vandet ved 
Dragør. 

Der er diger og 
ydermoler i forvejen, 
men de beskytter ikke 
Dragør. 

Sandet fladkyst og 
barrierekyst og 
resulterende 
sedimenttransport 

Som vist på kortet bruges det meste af 
grundvandet til gartnerier og andet. Det 
oplagrede saltvand ville være en god 
erstatning til grundvandet, som ville blive 
brugt til funktioner, som kunne klare sig bedre 
uden. 
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---- KYSTSOLDATER OG KLINTEDIGER I DRAGØR ---- 

Vandet ved 2 meter vandstigning, hvilket svarer 
til en 100-års hændelse. Firkanterne viser hvor 
stor befolkningstætheden er. Jo rødere farverne 
er, jo højere er befolkningstætheden. Dette viser 
at de eksisterende kystsikringer i form af diger 
og ydermoler ikke vil kunne beskytte Dragør 
imod en 100-års hændelse. 
 
 

Fordele: 
• Miljøvenlige midler. 
• Ekstra vand til forbrug. 
• Salt, som kan sælges. 
• Forhindre 

oversvømmelser. 
• Ændrer ikke 

sedimenttransporten, da 
kysten bare forlænges 
udad. 
 

 

SÅDAN FUNGERER EN KYSTSOLDAT: 
 
En kystsoldat består af et lodret rør med net, som skal 
forhindre uønskede ting i at komme ind i røret. De er placeret 
langt nok ude i havet til at ikke kunne være i vejen for 
badende mennesker og f.eks. fiskenet. Men tæt nok på 
kysten til kun at opsamle vandet der ligger over det normale 
havniveau. Når vandet stiger, vil censorer på røret lukke op 
og suge vand ind, for at forhindre en oversvømmelse af 
kysten. De lodrette rør har en række andre rør tilknyttet til 
sig, som nu vil fører vandet væk. Saltvandet vil ende i 
lavvandsbassinerne som er placeret på land. Her vil vandet 
fordampe ved hjælp af varme hentet fra solenergi. Det 
fordampede vand løber ned af taget og ned i brønden, som 
er tilknyttet bassinet. Vandet er ferskvand som kan bruges til 
f.eks. vanding af afgrøder. I det tomme bassin vil der være 
salt tilbage som evt. kan sælges og bruges som økonomisk 
støtte til f.eks. vedligeholdelse, løn osv. 

Ulemper: 
• Bassinerne kræver plads.  
• Vandet fordamper 

hovedsageligt kun om 
sommeren. 

• Klintediger er meget 
dyre at lave og 
anlægge. 

• Kræver masser af 
importeret jord og sand. 

• Store dele af kysten er 
ikke sandstrand, så det 
ville ikke give mening at 
anlægge sand der, da 
det vil eroderes væk. 
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