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NOTAT 

Ansøgning om godkendelse af badezone mht. badevandskvalitet, 

(Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse)   

 

 

 
 Navn og e-mailadresse på ansøger 

Kultur- & Fritidsforvaltningen, Fritid KBH 

v. Mads Kamp Hansen, madska@kff.kk.dk 

  

 Navn og e-mailadresse på lejer/ansvarlige for 

badestedet 

 

Kultur- & Fritidsforvaltningen, Team Bade 
v. Lars Amelang , larsam@kff.kk.dk 

 

 

Islands Brygge  

Badezone ud for Islands Brygge Havnepark, matr. 20. Areal F i By & 

Havn kravspecifikation.  
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Tidspunkt  

Badezonen ønskes ibrugtaget hurtigst muligt. Etablering kan ske 

umiddelbart efter godkendelse af TMF, By & Havn samt Politiet.  

 

 

Periode 

Badezonen vil være åben hele året.  

 

 

Beskrivelse af badezone 

 

 Badezonen er knyttet til det eksisterende promenade-anlæg. 

 

 Badezonen etableres ud fra By & Havns kravspecifikationer til 

anlægget.  

 

Skiltning 

På kajarealet opsættes således tydeligt skilt med teksten: 

”Badning tilladt indenfor det afmærkede område. Badning sker 

på eget ansvar” 

 

Skiltet vil desuden henvise til Københavns Kommunes 

varselssystem for badevand på nettet og på app.  

 

Skiltet vil bære Københavns Kommunes logo samt 

kontaktinformation på Team Bade, der er ansvarlig for 

badezonen. 

 

Zonen 

Selve badezonen vil have en længde på 100 meter og en 

bredde på 8 meter.   

 

Badezonen etableres 2 meter fra kajkanten pga. stensætning. 

Fra kajkanten etableres adgang til badezonen via en træbro. I 

sleve badezonen etableres en flydeponton, hvorfra der kan 

bades.  

 

Flydepontonen placeres i midten af zonen, således, at der fra 

intet sted i badezonen er større afstand end 50 meter til 

nærmeste redningspost. Endvidere opsættes der redningsstiger 

i orange neonfarver med maksimalt 15 meters afstand imellem 

stigerne. 

 

På bolværket vil der være redningsliner i hele badezonens 

længde og i en afstand på 50 cm over daglig vande. 

Redningslinen vil være af minimum 20 mm. tykkelse vejr- og 

vandbestandig materiale (ikke kæder).  
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Selve badezonens indhegning vil bestå af gul markeringsbøjer  

med en indbyrdes afstand på ikke over 25 meter. 

Markeringsbøjerne bliver indbyrdes forbundet 

med flyderør, evt. forsynes med orangefarvede vodkugler. 

Markeringsbøjer og flyderør fastgøres til havnebunden med 

betonklodser.      

 

 

Vanddybde  

Vanddybden på det pågældende område er 6-9 meter. Med en 

badebro, der sikrer badning på denne dybde, sikrer, at de badende ikke 

kommer i berøring med sedimentet.  

 

 

 

Overløbs-udledning 

 

 

35 meter fra kanten af badezonen er et udløb fra en overløbskloak.  

 

I perioden 2010-2014 har der gennemsnitligt været 1 tilfælde af 

overløb årligt. Det svarer til, at det tilsvarende vil være 

uhensigtsmæssigt at bade 1 gange årligt.  

 

Med skiltning, der tilråder alle badende at orientere sig om 

badevandskvaliteten på nettet og på app, mener KFF, at der er 

tilstrækkelig sikkerhed for de badende.  


