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Dialog og borgerinddragelse:

Hvad skal byerne stille op 
med det stigende havvand?

Staten skal engagere sig mere i byernes tilpasning 
til det stigende havvand og den voksende risiko for 
stormflod og erosion. Klimatilpasningen er en sam-
fundsopgave, som kræver landsdækkende planlæg-
ning og stærkere statslige retningslinjer.

Kommunerne skal samarbejde med hinanden og 
inddrage borgere og interessenter i langsigtede, 
fleksible helhedsløsninger.

Store værdier er på spil, både materielle og ik-
ke-materielle som f.eks. natur-, landskabs-, kultur- 
og samfundsværdier. Det er ikke realistisk at beskyt-
te alles ejendom, og »et liv bag diger« skal undgås. 
Derfor skal der prioriteres, både på landsplan og 
lokalt. På længere sigt vil det være nødvendigt at 
ændre anvendelsen af særligt udsatte arealer og af-

vikle bebyggelsen af visse områder. Der er brug for 
ensartede retningslinjer for prioriteringerne og for 
beskyttelse af natur, landskab, samfundsfunktioner 
og kulturarv. 

Der er behov for at udvikle nye ideer og høste 
erfaringer om løsninger, der »inviterer vandet ind« i 
byer, der er indrettet til det og forberedt på det. Der 
er også behov for at udvikle ideer og visioner om 
ændret arealanvendelse, midlertidig anvendelse af 
sårbare arealer og naturbaserede løsninger.

Fælles anbefalinger

Sådan lyder nogle af de vigtigste anbefalinger fra 
deltagerne i Teknologirådets treårige projekt om by-
erne og det stigende havvand. Projektet har inddra-

Anbefalinger fra Teknologirådets treårige dialogprojekt om byerne og 
det stigende havvand.

BYERNE OG DET STIGENDE HAVVAND BYERNE OG DET STIGENDE HAVVAND 
DIALOG OG BORGERINDDRAGELSEDIALOG OG BORGERINDDRAGELSE

Rapporten fra dialogprojektet rummer metoder og redskaber, der, sammen med anbefalingerne, kan anven-
des i lokale dialoger om tilpasningen til det stigende havvanbd. Links til hjemmeside og download se side 4.
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get borgere, forskellige typer af interessenter og eks-
perter med  forskellige forudsætninger i dialoger om 
de vidtrækkende beslutninger, der skal træffes. Også 
kommunale politikere og ledere i de kommunale for-

valtninger er blevet inddraget. Projektet er nu afslut-
tet. Det udgjorde ’debatsporet’ i Realdanias indsats 
om byerne og det stigende havvand. Anbefalingerne 
fra projektets deltagere er til rådighed for de aktuelle 

politiske forhandlinger om en national klimatilpas-
ningsplan – og for lokal dialog i kystkommunerne.

Lokal dialog

Projektets metoder og redskaber til dialog og bor-
gerinddragelse kan med fordel anvendes i den lo-
kale dialog. 

Alle kystbyer er udfordret af den voksende risiko. 
Tilpasningen til stigende havvand er en påtrængen-
de, men også en kompleks, bekostelig, langsigtet 

og modsætningsfyldt opgave. Svære beslutninger 
skal træffes på usikkert grundlag. Det kræver ak-

»Vi taler meget om temperaturer i forbin-
delse med klimaændringerne, men det, der 
kommer til at påvirke os mest, er vandet… 
Hvis vi holder Parisaftalen – og det er jo 
endda et stort spørgsmål – så ser vi ind i en 
fremtid, hvor vi kommer til at fordoble vores 
udgifter til regnvandsoversvømmelser. Men 
omkostningerne vil blive mere end hundre-
dedoblede, når havvandet stiger. Det skal vi 
simpelthen forholde os til,« 

Professor Karsten Arnbjerg-Nielsen  
på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

»Vores 10 største byer – og halvdelen af de 
100 største – ligger ved kysten. Og mere end 
80.000 boliger ligger mindre end 2 meter over 
havets overflade. Stormfloder er en relativt 
hyppig foreteelse i Danmark, og stormfloder 
forventes også i stigende omfang fremover.«
Professor Gertrud Jørgensen, Københavns Universitet 

i bogen Gentænk Byen, 2021 s. 157.

Anbefalinger  
om statens rolle
Der er et udbredt ønske om, at staten påtager 
sig en mere aktiv rolle i udvikling af strategi 
og helhedsplaner for tilpasning til det stigen-
de havvand. Herunder

• Retningslinjer for kystnaturen.
• Retningslinjer for sikringsniveauer i forhold 

til de forventede havstigninger og den 
forventede risiko.

• Retningslinjer for hvornår samfundshensyn 
skal sættes over individuelle hensyn.

• Sikring af forpligtende samarbejde på 
tværs af kommunegrænser.

• Prioritering: Hvad skal beskyttes? Hvilke 
arealer skal på langt sigt overgå til anden 
anvendelse?

• Finansiering (f.eks. en national klimatilpas-
ningsfond).

• Større hensyn til klimatilpasning i den 
statslige regulering af kommunernes øko-
nomi, herunder undtagelse af kommunale 
investeringer i langsigtet klimatilpasning 
fra anlægsloftet.

• Nye modeller for fordeling af bidrag. 
• Revision og forenkling af lovgivningen om 

kystbeskyttelse, natur, finansiering, erstat-
ning, bidragsbetaling mm.

Anbefalinger  
til kommunerne
Der er et udbredt ønske om, at kommunerne 
fremmer fælles løsninger som er til gavn for 
alle borgere og den lokale udvikling.

• Borgerne bør inddrages så tidligt, bredt og 
grundigt i processen, at de opnår et ’med-
ejerskab’ til de løsninger, der vælges.

• Fokus på sammenhængende og langsigte-
de helhedsløsninger.

• Samarbejde på tværs af kommunegrænser, 
faggrænser og forvaltninger

• Fokus på løsninger, der kan skabe ekstra 
værdi ud over sikring af fast ejendom, f.eks. 
naturværdier, rekreative aktiviteter og by-
udvikling.

• Fokus på løsninger, der »inviterer vandet 
ind« og ændrer arealanvendelsen af særligt 
sårbare områder.

• Inddragelse af de unge i forslag til konkrete 
løsninger, midlertidige aktiviteter i sårbare 
områder mm.

• Klarhed om risikovurdering, risikovilje og 
sikringsniveauer.

• Klarhed om fremtidens vilkår og priorite-
ring af, hvad der skal beskyttes.

•  Bred debat om ansvarsfordeling og rimelig 
og retfærdig fordeling af bidragsbetalingen.
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mellem byens miljø og havet uden at stigende 
vandstand virker ødelæggende. 

Mange deltagere mente, at man må indrette sig 
på at leve med oversvømmelser af og til i byer, der 
er forberedt på det og indrettet til det. Der er behov 
for ideudvikling på dette område.

Der er opbakning til naturbaserede løsninger, f.eks:
• fremskudte diger, der er udformet som strand-

parker, 
• bølgebrydere og stenrev, der tager kraften af bøl-

gerne og samtidig kan forbedre det marine miljø,
•  strandfodring med sand og ral, som kan gen-

etablere strande med adgang for alle.
• genetablering af bynære vådområder og strand-

enge. 
Løsninger, der lader den naturlige dynamik råde, 
forbedrer samtidig mulighederne for naturoplevel-
ser og de rekreative muligheder.

De unges visioner

De unge deltagere i projektet havde mange kreati-
ve ideer om byudvikling, naturbaserede løsninger, 
midlertidige aktiviteter og ny anvendelse af udsatte 

tiv medvirken fra velinformerede borgere. Alle skal 
være med, for borgerne skal ikke alene acceptere 
beslutningerne, de skal i høj grad selv bidrage til løs-
ningerne og holde dem ved lige.

Teknologirådets erfaringer viser, at tidlig og grun-
dig borgerinddragelse medvirker til at styrke opbak-
ningen og den fælles ansvarlighed. 

Sideløbende med det nu afsluttede projekt har 
Teknologirådet medvirket til en række lokale projek-
ter, hvor metoderne til dialog og borgerinddragelse 
er blevet brugt, udviklet og afprøvet, herunder:
• Klimatilpasset havnær byudvikling i Aabenraa 

(fremtidsscenarier).
• Strøby Egede og vandet, Stevns Kommune (sce-

narier og scenarieværksted).
• Taarbæks møde med Øresund (scenarieværksted 

og borgertopmøde).
• Langsigtet fleksibel planlægning af klimatilpas-

ning for Randers, Svendborg og Nykøbing Falster 
ved hjælp af en dynamisk såkaldt DAPP-model.

Langsigtede helhedsplaner

De fleste af projektets deltagere tog klart afstand fra 
de individuelle, usammenhængende ad-hoc-løsnin-
ger med private høfder, sten, beton og bolværker, 
der præger mange kyster i dag, især langs kystby-
ernes strandveje. Tilpasningen og beskyttelsen mod 
erosion og oversvømmelse bør følge langsigtede 
helhedsplaner og have form af fælles, sammenhæn-
gende løsninger. Løsningerne skal være fleksible, så 
de med tiden kan opgraderes.

Alle kan ikke regne med beskyttelse af deres ejen-
dom. For eksempel mener et flertal af deltagerne, at 
ejere af sommerhuse i højere grad må klare sig selv 
end ejere af helårsboliger. I lokalsamfund og enkelt-
sager kan det være meget svært at træffe beslut-
ninger om, at særligt udsatte boliger ikke beskyttes, 
men generelt erkender et stort flertal af projektets 
deltagere, at det er nødvendigt at prioritere. Kun 
ganske få går ind for at beskytte alle bygninger og 
materielle værdier – især hvis det indebærer, at man 
på sigt bliver nødt til for eksempel at »leve bag di-
ger«.

Leve med mere vand

Forskellige strategier for kystbyernes udvikling og 
møde med det stigende havvand blev i projektet an-
skueliggjort ved hjælp af tre fiktive fremtidsscenarier 
med tilhørende korte film: »Vi holder vandet ude«, 
»Vi inviterer vandet ind« og »Vi trækker os tilbage«.

Størst opbakning var der blandt projektets delta-
gere til strategier, der kombinerer klimatilpasningen 
med andre funktioner (»multifunktionelle løsnin-
ger«) og løsninger, der gør det muligt at »invitere 
vandet ind« og skabe en mere tæt sammenhæng 

Metoder og redskaber
Projektets anbefalinger blev udviklet gennem 
dialogprocesser, hvor mange forskellige inter-
essenter, kommunalpolitikere fra hele landet, 
tekniske eksperter, repræsentativt inviterede 
borgere og grupper af unge blev inddraget.

Projektets dialogmetoder og redskaber, som 
er nærmere beskrevet i den afsluttende rap-
port, kan anvendes i lokale dialogprojekter.

Inddragelse af interessenter
Udvikling af lokale visioner og løsninger
 Fremtidsscenarier
 Scenarieværksteder
	 Scenariefilm
Inddragelse af beslutningstagere
 Klimaspil
 Seminarer for lokale politikere
Inddragelse af eksperter
 Workshops
Inddragelse af borgere
 Borgertopmøder
Inddragelse af unge
 Ideværksted
 Paneldebat
Fleksibel planlægning
 Dynamisk tilpasning, DAPP-proces
(DAPP er en dynamisk model for planlægning 
af klimatilpasning.)
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arealer. De unge lagde vægt på at skabe et aktivt og 
levende bymiljø med stor åbenhed og en mangfol-
dighed at bolig- og familieformer, erhverv, institu-
tioner, iværksættervirksomhed og lokale fællesska-
ber. Naturen i byen skal være »tam og vild, grøn og 
blå, æstetisk og brugbar,« sagde de unge. Blandt 
deres forslag var »dyrkning af tang og skaldyr i ha-
vet ved byen.« 

De unge viste også stor omsorg for beskyttelse af 
historiske bygninger og anlæg.

Ændret arealanvendelse

Det meste af Danmarks kyst består af ler og sand, 
og i tidens løb er byerne, sommerhusene og vejnet-
tet flere og flere steder rykket tæt på kysten. Man-
ge lavtliggende områder, hvor der før var strand og 
strandenge, er blevet tæt bebygget, og der bliver 
stadig bygget på lavtliggende kystnære områder.

Kommunerne skal udpege områder med risiko 
for oversvømmelse og erosion, og de kan stille krav 
om afværgeforanstaltninger, ved nyt byggeri i så-
danne områder. 

Men hos deltagerne i projektet var der en ud-
bredt erkendelse af, at det på længere sigt vil blive 
nødvendigt at trække sig tilbage fra en del af de 
mest udsatte områder. Derfor var der tilslutning til 
forslag om at tilrettelægge en gradvis ændring af 
arealanvendelsen på sådanne områder – med lang-
sigtede tidsfrister og overgangsordninger for de nu-
værende ejere.

Bredt værdibegreb

Ud over langtidssikringen kan en ændret arealan-
vendelse også skabe nye værdier i form af strande 
og andre naturområder, som der er god adgang til. 
Midlertidig anvendelse kan desuden åbne mulig-
heder for dynamisk byudvikling, både i form af nye 
aktiviteter og samlingssteder og ny arkitektur, f.eks. 
mobile eller flydende bygninger.

Værdien af en sådan fornyelse er svær at bereg-
ne og anvende i cost-benefit-analyser. Det samme 

gælder kulturelle værdier, naturværdier, herligheds-
værdier og værdien af tryghed og velfungerende 
lokalsamfund. Vurderingen af den slags værdier af-
hænger ikke kun af økonomiske beregninger, men 
af stillingtagen og beslutninger.

Der er bred enighed blandt projektet deltagere 
om, at man ikke skal fokusere snævert på værdien 
af fast ejendom, infrastruktur og tekniske installa-
tioner. 

Derfor er der behov for at overveje det såkaldte 
nytteprincip. Efter gældende lovgivning skal udgif-
ten til kystbeskyttelse betales af dem, der har nytte 
deraf. Kommunerne kan desuden bidrage i forhold 
til beskyttelsen af det almene vel. 

Mange peger på et behov for at supplere nytte-
princippet med et solidaritetsprincip, der indebærer, 
at alle bidrager til løsning af en opgave, der kom-
mer alle til gode. Det gælder især for gennemførel-
sen af større fællesprojekter.

Samarbejde på tværs

Innovative og velfungerende helhedsløsninger kræ-
ver konstruktivt samarbejde på tværs af faggrænser, 
forvaltninger, selskaber og administrative grænser. 
Det gælder både på landsplan, f.eks. mellem for-
skellige ministerier og styrelser og på kommunalt 
plan, f.eks. mellem forskellige grene af de kommu-
nale forvaltninger, forsyningsselskaber, rådgivere og 
lignende. 

Desuden er der ofte behov for samarbejde mel-
lem kommunerne, fordi problemerne og løsninger-
ne går på tværs af kommunegrænserne.

Mange barrierer kan vanskeliggøre det tværkom-
munale samarbejde. Kommunerne kan have for-
skellige serviceniveauer og forskellige holdninger 
og vurderinger, både praktisk, juridisk, økonomisk 
og politisk. Det kan være svært at nå til enighed om 
fordeling af ansvaret og de økonomiske byrder.

I projektet blev det foreslået, at man på landsplan 
sikrer det tværkommunale samarbejde gennem lov-
givning eller aftaler.

Fra Rådet til Tinget er skrevet af Ebbe Sønderriis.

Kontakt: Projektlederne
Søren Gram, sg@tekno.dk, tlf 30 78 51 67,
Gy Larsen, gl@tekno.dk, tlf. 30 78 51 66 og 
Mie Thomsen, mit@tekno.dk, tlf. 30 78 51 70.

Tidligere numre af nyhedsbrevet kan læses på Tek-
nologirådets hjemmeside www.tekno.dk. 

Fra rådet til tinget kan frit kopieres til eget brug 
og videresendes til interesserede. Der må kun citeres 
med kildeangivelse og kun linkes til visninger på må-
der, der fører hen til Teknologirådets hjemmeside.

Om projektet
Projektet er dialog- og debatsporet i Realda-
nias indsats Byerne og det stigende havvand, 
som også omfatter et vidensspor og 18 lokale 
pilotprojekter i samarbejde med Miljømini-
steriet. 

Den afsluttende rapport med guidelines til 
lokal dialog og anbefalinger kan downloades 
fra Teknologirådets hjemmeside. En digital 
version kan læses på havetstiger.dk.

https://tekno.dk/app/uploads/2022/01/Afrapportering-Byerne-og-det-stigende-havvand-211214-2.pdf
http://havetstiger.dk

