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Man skal ikke skrue tiden længere tilbage end til 2012 for at se det 
store erhvervsskib M/S Trans Dania sejle sin sidste last avispapir  
til opmagasinering i Papirøens store haller. I dag er der ikke flere 
erhvervsskibe med fast rutefart ind og ud af havnen. Den industrielle 
havn i hjertet af København er afviklet, og i stedet udvikler  
den rekreative havn sig med hastige skridt år for år.

Københavns Havn er blevet byens blå byrum, der skaber gode  
oplevelser for tusindvis af mennesker året rundt.

I 2021 fik vi et nyt havnereglement for Københavns Havn,  
som sætter rammerne for reglerne og mulighederne i havnen. 
Ændringerne i havnereglementet blev blandt andet til i dialog  
med havnens aktører, der havde ønsker til både sikkerhedstiltag og 
muligheder for udfoldelse.

Dette hæfte er en overordnet gennemgang af havnereglementet til 
dig, der bruger havnen i din fritid. Her finder du de vigtigste 
oplysninger om regler og muligheder inddelt efter aktivitet.

Sikkerheden i havnen kan dog ikke klares alene med et 
havnereglement. En sikker havn er i sidste ende et fælles ansvar, og 
det er afgørende, at vi alle tager hensyn til hinanden på vandet og 
skaber en god havnekultur sammen.

God tur ud i det blå

SAMMEN OM HAVNEN

Læs det gældende havnereglement på  
byoghavn.dk/havnereglement



KØBENHAVNS HAVN

Lavvande

erhverstrafikken
Erhvervshavn – al sejlads er forbeholdt 

Lavvande

erhverstrafikken
Erhvervshavn – al sejlads er forbeholdt 

Københavns Havn er tretten gange 
så stor som Fælledparken og  
dobbelt så stor som Central Park  
i New York.

Havnen er byens blå byrum, der 
strækker sig fra Nordhavn til  
udmundingen i Køge bugt i syd. 

Havnereglementet gælder for Kø-
benhavns Havns søområde, hvor  
By & Havn er havnemyndighed. 

For at livet omkring havnen kan trives, er der nogle  
generelle regler for havnen, så der bliver plads til alle

Derfor må man: 
•  Højst sejle 6 knob i hovedløbet og 4 knob i kanalerne. Syd for Jernbane-

broen er den maksimale hastighed 5 knob
•  Kun afspille forstærket musik i dagtimerne fra 07-22, så natteroen sik-

res for dem, der bor langs havnen
•  Ikke sejle på vandscootere, jetski, kitesurfing, windsurfing og andre 

vinddrevne sejlbrædder, da de enten er for hurtige eller svære at navi-
gere og kan blive til fare for andre i havnen

• Ikke fritids- og erhvervsdykke, med mindre man har en særlig tilladelse

Ensrettet

Hastighedsbegrænsning i knob

Afgrænsning af
Københavns 
Havn 

Bemærk, at der gælder 
særlige regler for  
sejlads omkring Lynette- 
holms arbejdsområder. 
Læs mere på 
byoghavn.dk/havnen/ 
lynetteholm-sikkerhed- 
for-sejlere
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BADNING
Det er unikt for København, at havnen er  
så ren, at man kan bade i den. Men det er 
ikke alle steder i havnen, der egner sig til  
en dukkert.
 
Derfor er det kun tilladt at bade i havnens  
afmærkede badesteder, hvor der er skilte 
med ”badning tilladt”. For din egen  
sikkerheds skyld og for andres. 

Overtrædes reglerne, kan man få en bøde.

DERFOR SKAL MAN  
BRUGE BADESTEDERNE 
Hold øje med det grønne signal
Når der er grønt signal ved badestederne, er vandet rent nok til, at man kan bade i det.  
Uden for de afmærkede badesteder bliver vandkvaliteten ikke målt, og man risikerer at blive syg  
af at bade i havnen.

Pas på havnetrafikken
Ved badestederne er der ingen trafik, så man er i sikkerhed for havnebusser og både.  
Selvom det er nemt at se havnebussen, kanalrundfarten eller andre både, når man bader, er det  
svært for dem at se et lille hoved i vandoverfladen, og det skaber farlige situationer.

Hopper man i vandet uden for badestederne, trækker de små både, kajakker og robåde længere ud 
mod midten af havneløbet og efterlader mindre plads til trafikken i havnen, så den bliver tættere og 
mere intens, og derved kan farlige situationer opstå.

Badegæster er nogle af de mest sårbare brugere i havnen, og derfor må man kun bade  
i de afmærkede badesteder. 

Der er 13 badesteder i Københavns Havn i 2022, hvor det er tilladt at bade.  
Se seneste opdatering over badesteder på Københavns Kommunes hjemmeside 

HAVNEBAD

BADEZONE

BADEZONE MED DYPPEZONE

(BYSKOVEN BADEZONE  
ÅBNER SOMMER 2022)

VALBY STRAND

SVANEMØLLE STRAND
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Afgrænsning af
Københavns 
Havn 



ROBÅDE,KAJAK OG SUP

10

Der bliver taget mange åretag i Københavns 
Havn i kajak, robåde og på Stand Up Paddle 
boards (SUP).

Man kan ro kajak, SUP og robåde i hele den rekreative havn,  
men der skal benyttes en særlig rute for at komme mellem  
hovedløbet og Nordhavn, så man undgår at dele farvand med 
DFDS færgen, krydstogtskibe, containerskibe og andre store  
erhvervsskibe. 

I midten af sejlrenden sejler havnebusser, kanalrundfarter og store 
både. En god tommelfingerregel er, at jo mindre båden er, des tættere 
på kanten bør man være. SUP, kajak, robåde og udlejningsbåde skal  
derfor holde sig tæt ved land og altid have kajkanten på højre side.

Afgrænsning af Københavns Havn 

Stigbordene og Slusen
Kajakker og SUP: Gennem-
sejling og overbærings-
mulighed. Der kan være 
meget kraftig strøm, og i 
de tilfælde anbefales det 
at bruge overbæringen.
 
Robåde: Anvend slusen  
til at passere. Tjek 
åbningstiderne på 
byoghavn.dk/slusen

Benyt denne rute for at 
komme mellem Nordhavn 
og hovedløbet

Den blå rute kan bruges 
af kajakker og SUP, da den 
kræver en overbæring

Ensrettet

Overbæring
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Robådsforpost

God stil på vandet

Hold til højre i havnen: Ligesom på  
vejene skal man holde til højre i havnen.

Tæt på land: Bevæg dig langs havne-
kanten og kryds vinkelret på sejlrenden. 

Bær vest: Du skal altid have en vest 
med på vandet. Fra den 1. oktober - 
1. maj bør man have vesten på. I som-
merperioden er det tilstrækkeligt,  
at den er med i båden.

Vælg din rute med omhu: Der er meget  
trafik og mange bølger i Inderhavnen 
om sommeren. Overvej at søge til andre 
dele af havnen.

Vurdér vejret: Matcher dine kompeten-
cer vind- og vejrforholdene? Tjek vejr-
udsigten før du tager ud.

Er du erfaren nok? Overvej om du har  
nok erfaring til at komme sikkert rundt i 
havnen. Hvis uheldet er ude, og du falder 
i, skal du kunne komme sikkert op igen.

Tag ud sammen: Tag på vandet med  
en makker. Det er mere sikkert at være 
to end én.

Vær opmærksom: Orientér dig i havnen  
når du ror. Der er mange brugere. 

Lygtetænding: Husk at bære lys, når det  
bliver mørkt – ligesom du gør på cykel.

Reflekser: Lyset fra byen når også ud i  
havnen, så tag reflekser på og bliv set.

LOKAL VEJRSTATION  
VED STIGBORDENE
Planlæg din tur til Slusen og Stigbordene 
hjemmefra ved at bruge vejrstationen, 
der viser vejr- og vanddata for de seneste 
12 timer.

Byoghavn.dk/vejrstation

Bemærk, at der gælder 
særlige regler for sejlads 
omkring Lynetteholms  
arbejdsområder. 
Læs mere på  
byoghavn.dk/havnen/ 
lynetteholm-sikkerhed- 
for-sejlere

Al sejlads skal ske gennem 
Lynetteløbet. Vær op-
mærksom på de gule bøjer 
nær Lynetteløbet, som 
markerer Lynetteholms 
arbejdsområde ud for  
Refshaleøen



SEJLADS OG MOTORBÅDE

MILJØSTATION
Toilettanke og olieholdigt vand  
kan tømmes ved Københavns 
Havns Miljøstation for
enden af Lautrupkaj.

Oplev København fra vandsiden og tag  
en sejltur igennem havnen og kanalerne

•  Man må højst sejle 6 knob i hovedløbet og 4 knob i kanalerne.  
Syd for Jernbanebroen er den maksimale hastighed 5 knob

•  Sejlads til og fra den nordlige del af Københavns Havn skal ske via Lynetteløbet. 
Bemærk de særlige sejladsforhold omkring Lynetteholms arbejdspladsarealer. 

• Sejlads i erhvervshavnen er forbeholdt erhvervstrafikken

•  Mellem nordenden af Nordre Toldbod og Slusen er det ikke tilladt at sejle med sejl, 
så lystfartøjer skal enten bruge motor eller bugseres. Dette gælder dog ikke for 
Teglværkshavnen inden for Teglværksbroen, hvor man må sejle med sejljoller.

 •  Al sejlads ved Langelinie skal foregå øst for de gule specialafmærkninger

Se slusens åbningstider: Byoghavn.dk/Slusen

LOKAL VEJRSTATION  
VED STIGBORDENE
Planlæg din tur til Slusen og Stigbordene 
hjemmefra ved at bruge vejrstationen, 
der viser vejr- og vanddata for de seneste 
12 timer.

Byoghavn.dk/vejrstation
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Jernbanebroen
Frihøjde 3 m.
Sejlvidde 17 m.

Teglværksbroen
Frihøjde 3 m.
Sejlvidde 15 m.

Teglværkshavnen
Her er det tilladt at 
sejle med sejljoller.

Alfred Nobels Bro
Frihøjde 3 m.
Sejlvidde 15 m. 

Sjællandsbroen
Frihøjde 3 m.
Sejlvidde 16 m.

Langebro
Frihøjde 7 m.
Sejlvidde 35 m.

Lille Langebro
Frihøjde 5,4 m. 
Sejlvidde 35 m. 

Cirkelbroen
Frihøjde 2,25 m. 
Sejlvidde 9 m. 

Nyhavnsbroen
Frihøjde 1,8 m. 
Sejlvidde 9,1 m. 

Trangravsbroen
Frihøjde 2,3 m. 
Sejlvidde 15 m. 

Chr. IV’s Bro
Frihøjde 2,3 m.

Bryghusbroen
Frihøjde 2 m. 
Sejlvidde 9,4 m. 

Ind- og udsejling til 
Langelinie havnen 
vinkelret på havnen

Frederiksholms Kanal/
Slotsholms kanal
besejles fra syd

Bryggebroen
Den faste sektion
Frihøjde 5,4 m.
Sejlvidde 19 m.
Svingbroen
Sejlvidde 34 m.

Inderhavnsbroen
Frihøjde 5,4 m.
Sejlvidde 35 m.

Christianshavns Kanal
sejles nord - syd

Indsejling forbeholdt
erhvervsskibe

Indsejlingsrute  
til Sdr. Frihavn

Miljøstation

Slusen
Max. bredde 10,8 m.
Max. længde 53 m.

(NB Broerne syd
for Slusen max. 3 m.
i højden). Se slusens 
åbningstider på byoghavn.
dk/havnen/sejlads-og-mo-
torbaade/

Knippelsbro
Frihøjde 5,4 m.
Sejlvidde 35 m.

Fyr: Ind- og udsejling til/fra 
Sdr. Frihavn Lystbådehavn 
når 3 røde lys blinker lodret 
over hinanden

Herfra og sydpå:
Ikke sejlads for sejl Al sejlads skal ske gennem 

Lynetteløbet. Vær opmærk-
som på de gule bøjer nær 
Lynetteløbet, som markerer 
Lynetteholms arbejds- 
område ud for Refshaleøen
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Bemærk, at der gælder 
særlige regler for sejlads 
omkring Lynetteholms  
arbejdsområder. 
Læs mere på 
byoghavn.dk/havnen/ 
lynetteholm-sikkerhed- 
for-sejlere

Lystbåde skal sejle
øst for gule bøjer

BROÅBNING
Det er gratis at få åbnet en af de ti broer  
i Københavns havn i dagtimerne, mens 
der kræves gebyr om natten. Broåbningen 
skal bestilles på forhånd, da der ikke er 
fast bemanding i brotårnene. 

Læs mere om bestilling af broåbning på:

kk.dk/sådan-får-du-åbnet-en-bro



HUSK ET GYLDIGT 
FISKETEGN
Man skal altid have et gyldigt fisketegn,  
når man fisker i havnen. De kan købes online 
via Fiskeristyrelsen.

fisketegn.dk 

LYSTFISKERI
Københavns Havn er fuld af liv – også under  
vandet. Man kan fiske med stang i hele havnen  
med undtagelse af nogle få områder, hvor der  
er særlige sikkerhedshensyn.
 
I sommersæsonen er Inderhavnen undtaget fra fisketilladelsen, da der er særligt  
travlt med mange aktiviteter i havnen, og derfor er det fra 1. maj -  
30. september forbudt at fiske fra Bryggebroen til den sydlige ende af Langeliniekaj.

Det er ikke tilladt at fiske fra et fartøj, foretage bund- og medefiskeri eller  
at udsætte garn, ruser og lignende.
 
Selvom man må bruge vandarealet i havnen til lystfiskeri, skal man være  
opmærksom på, at der er private bolværker og bådebroer langs havnen, 
og det kan kræve en særlig tilladelse at fiske derfra. De fleste sejlklubber 
og bådebroejere tillader ikke fiskeri fra deres anlæg.

ISPS Område - Al fiskeri forbudt

Fiskeri med stang tilladt

Fiskeri med stang tilladt (1. okt - 30. apr.)
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Følg med i vores nyhedsbrev om Københavns Havn  
og få informationer om nye tiltag, arrangementer  
eller andet direkte i din indbakke. 

www.byoghavn.dk/nyheder-om-havnen

VIL DU VIDE MERE OM 
KØBENHAVNS HAVN?

HAVNEN ER  
PÅ INSTAGRAM
BYENS HAVN
Vi elsker livet ved havnen . Vi giver 
inspiration til aktiviteter   afholder 
konkurrencer og fortæller om havnens 
brug og udvikling. Tag dine  med 
#voreshavn 

Instagram.com/byenshavn


