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Baggrund
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•Klimatilpasning og håndtering af regnvand og skybrud, grundvandsstigning og 
overløb fra vandløb har de sidste mange år haft stor bevågenhed, hvor udvikling af 
projekter og løsningsmuligheder for alvor har taget fart. Det har betydet at næsten 
alle kommuner og mange grundejere, på trods af en til tider kompliceret lovgivning, 
har formået at etablere en lang række løsninger de sidste 5-10 år. 
•Klimatilpasning i de kystnære områder, hvor havvandsstigninger og oversvømmelse 

eller erosion som en konsekvens af stormflod udgør en stigende risiko, er ikke 
udforsket eller udviklet i samme grad. Samtidig er videns- og erfaringsniveauet ikke 
så stort, efter at ansvaret og myndigheden for de lokale kyststrækninger er blevet 
overdraget til kommunerne i 2018. I flere kommuner er man således stadig i gang 
med at opbygge erfaringer og faglige kompetencer. 
•På ovennævnte baggrund har DNNK valgt at have speciel fokus på 

kystproblematikken i 2021 samtidig med at regnvand, grundvand og vandløbsvand 
naturligvis stadigvæk er en prioritet for DNNK
•DNNK er med baggrund i Vand i Byer og KLIKOVAND allerede fagligt tunge på 

regnvand og skybrud, og der er således en solid faglig platform til videreudvikling på 
dette område
•DNNK er knapt så tungt på kystproblematikken, men gennem C2CCC og INUNDO er 

kompetencer på området blevet bragt ind i DNNK og skal indlejres og videreudvikles



På denne baggrund er udarbejdet dette 
dialogpapir, som i tæt samarbejde med 

DNNKs medlemmer, skal danne baggrund for 
udarbejdelse af konkrete kystinitiativer for 

2021
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• Medlemmerne efterspørger viden, erfaringer og kompetenceløft

• Dette opsamles og struktureres af DNNK Kompetencegruppen

• Den del af den efterspurgte viden, erfaring og kompetenceløft som er tilgængelig videregives 
af Kompetencegruppen til medlemmerne gennem arrangementer og direkte en-til-en kontakt

• Den del af den efterspurgte viden, erfaringer og kompetenceløft som ikke er tilgængelig 
struktureres og formuleres af Kompetencegruppen og vidergives i dialog til DNNK 
Projektgruppen

• DNNK Projektgruppen formulerer og igangsætter, i tæt samarbejde med 
Kompetencegruppen, de nødvendige forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, som 
skal tilvejebringe den nødvendige viden, erfaringer og kompetencer

• Løbende videregives dette til medlemmerne ved et samarbejde mellem 
Kompetencegruppen og Projektgruppen

• I tillæg til dette kan Projektgruppen, i samarbejde med Kompetencegruppen, igangsætte 
projekter, som ikke er umiddelbart efterspurgt af medlemmerne, men hvor DNNK kan se et 
fremtidigt behov

Den grundlæggende struktur for DNNKs virke og funktion

⦁Det er medlemmernes behov og ønsker der er styrende!
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★Kompetencegruppen:

★De første webinarer omkring kyster er allerede afholdt, og vi planlægger flere:

★Webinar 7 januar: Kystplanlæggeren

★Webinar 14 januar: Lynetteholmen

★Webinar xx februar: er ved at blive planlagt

★Workshop med Holland xx xx: er ved at blive planlagt

★Projektgruppen:

★Danske Regioner, C2C CC og DNNK

★Realdania: byerne og det stigende havvand

★DKK-2020: er ved at blive planlagt

★…

★…

Strukturering, koordinering og synergi

⦁Kompetencegruppen og Projektgruppen er allerede i gang
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DNNK pilotprojekter/signaturprojekter

Projekter der vil synliggøre DNNK, som er geografisk spredte, og hvor der 
allerede er gennemført væsentligt forarbejde! 

Desuden omfatter begge nedenstående projekter hver to regioner og en række 
kommuner, som skal samarbejde om en helhedsløsning til gavn for hele 

området

Forslag til to regionale klimasikringsprojekter i 2021 omhandlende 
kystproblematikken:

★Limfjorden, i samarbejde med C2C CC og KLIMATORIET

★Roskilde Fjord og Isefjorden, i samarbejde med Fjordgruppen og INUNDO, som 
en del af kompetenceoverførselsprocessen



Kriterier for kystprojekter

Vi ønsker input til kystprojekter til gennemførelse i 2021, der så 
vidt muligt, lever op til følgende kriterier:

• Projekterne skal være lokalitetsspecifikke, men det skal være 
muligt at drage mere generelle erfaringer på baggrund af 

arbejdet. 

• Projekterne skal involvere flere regioner? / flere kommuner?

• Vi søger både projekter der omhandler kyststrækninger og 
projekter der omhandler fjorde

• Andet??



A. 1. Kvartal 2021: Dialog med medlemmer i DNNK. Etablere individuelle 
samarbejdsplatforme og en samarbejdsplatform mellem de to projekter, 
herunder inddrage relevante samarbejdspartnere regionalt og lokalt og om 
muligt nationalt i forbindelse med statens 2021 forarbejde omkring 
klimatilpasning

B. 1. Kvartal 2021: Etablere individuelle vidensplatforme blandt andet ved brug 
af KYSTPLANLÆGGEREN, og ved at kortlægge eksisterende kystsikring, projekter 
der er igang og på vej, og forsknings- og udviklingsprojekter i områderne

C. 2. Kvartal 2021: Når solide vidensplatforme er etableret afholdes 
medlemsmøder i de respektive områder som baggrund for 
projektformuleringerne, idet det sikres at projekterne har en høj grad af 
replicerbarhed og tilvejebringelse af generel viden på området

D. 2. Kvartal 2021: Projektformulering, finansiering og organisering

E. 3. og 4. Kvartal 2021: Projektgennemførelse, og muligt bobleprojekt på 
kystområdet

Udkast til proces for foreslåede kystprojekter


