Sekretariat og Byudvikling
Kultur- og Fritidsforvaltningen

Notat

Projektbeskrivelse - Badezone La Banchina
I forbindelse med Overførselssagen 2019-2020 er der afsat midler til
udvidelse af eller etablering af nye badezoner. Dette dokument beskriver en etablering af ny badezone ved cafe La Banchina på Refshaleøen,
så der etableres mulighed for lovlig badning på stedet.
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Ideen er at lave en lille badezone mod nordøst, så der stadig er plads til
at lægge til med småbåde ved det Blå Støttepunkt ved cafeen.

Figur 1. Område for etablering af badezone ved cafe La Banchina, på
Refshaleøen.
Badezonen vil bestå af:
-

Placering af 2-3 mindre pontoner vest for cafeen
Redningsline langs med kajkanten
Redningspost med redningskrans og bådshage
To badestiger på pontoner ind mod badezone
Varslingsstander for badevandskvalitet

Der er i dag allerede to lave pontoner ved Den Blå Rute, hvorfra der er
adgang til vandet fra den nordlige ponton via en badestige.
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Ansøger
Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune.
Placering af badezonen
Ud for Cafe La Banchina, Refshalevej 141A, 1432 København K, ved mat.
nr. 416, og ved kaj nr. 662.
Indretning af badezonen
Badezonen markeres mod vest med en række af mindre pontoner ud
mod havnen. Disse pontoner skal sørge for adskillelse af småbåde på
ydersiden og de badende på inderside.

Princip for placering af pontoner.
Badestiger
Der etableres to badestiger på de nordgående pontoner – mod øst ind
mod badezonen.
Redningspost og liner
Der opsættes en redningspost ved Cafe La Banchina.
Badevandsvarsling
Der opsættes en varslingsstander, hvor man kan se den aktuelle vandkvalitet, ved indgangen til Cafe La Banchina.

2/3

Byudvikling og Faciliteter

Skiltning
Der opsættes skilt med teksten ”Badning tilladt indenfor det afmærkede
område. Badning sker på eget ansvar”, samt badezonens navn, logo for
Københavns Kommune, samt kontaktinformation på den driftsansvarlige for badezonen (KFF, Ejendomsdrift og Service).
Vandarealleje
Der indgås en vederlagsfri aftale om vandarealleje mellem By & Havn og
Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Øvrige forhold
Udformning og anvendelse af badezonen sker i henhold til Havnereglement for Københavns Havn 1. juli 2016 og By & Havns Kravspecifikation
for indretning af badezoner. Eventuelle afvigelser fra specifikationen,
sker efter aftale med By & Havn.
Drift
Refshaleøen er ansvarlige for drift af landarealet. Cafe La Banchina er
ansvarlig for drift af cafeområde og pontoner. Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for drift af selve badezonen.
Etableringen
Badezonen skal etableres hurtigst muligt i løbet af sommeren 2020.
Nødvendige tilladelser
- Fuldmagt fra By & Havn
- Høring via TMF og Høringsportalen Bliv Hørt
- Accept fra selskabet Refshaleøen
- Accept fra TMF i forhold til badevandsvarsling
- Ansøgning til / accept fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

La Banchina på en god sommerdag.
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