HOP I HAVNEN!

Ved badestederne er der ingen trafik, så du
er i sikkerhed for havnebusser og både.

Har du lyst til at hoppe i havnens klare, friske
vand, skal du benytte de afmærkede badesteder,
hvor der er skilte med ”badning tilladt”.

Når du bader, er det nemt at se havnebussen,
kanalrundfarten eller andre både, men det er
svært for dem at se et lille hoved i vandover
fladen, og det skaber ofte farlige situationer.
Hopper du i vandet uden for badestederne,
trækker de små både, kajakker og robåde
længere ud i havneløbet. Det efterlader mindre
plads til trafikken i havnen, så den bliver tættere og mere intens. Derved kan farlige situationer opstå. Badegæster er de mest sårbare
brugere i havnen, og derfor skal man kun bade
i de afmærkede badesteder.

Badekvaliteten ved havnens badesteder bliver
målt hver dag for at sikre, at du kan tage en
bekymringsfri dukkert.

HOLD ØJE MED BADEFLAGENE
f
Grønt flag betyder,
at vandkvaliteten er
god og du kan bade sikkert.

Gult flag betyder, at vandkvaliteten ikke har
kunnet måles. Det er tilladt at bade, men
vær opmærksom på vandet, da der kan
være risiko for nedsat kvalitet og risiko for
alger og brandmænd.
Rødt flag betyder, at vandet ikke er rent nok
til at bade. Bliv på land, da du ellers risikerer at blive syg.
Det tofarvede røde og gule flag betyder,
at her er der livreddere på vagt.
Uden for de afmærkede badesteder bliver
vandkvaliteten ikke målt, og man risikerer
at blive syg af at bade i havnen.
Planlægger du en svømmetur i havnen,
kan du kontrollere vandkvaliteten på
kbh.badevand.dk
eller via app’en Badevand.

BADNING

PAS PÅ
HAVNETRAFIKKEN

DET ER UNIKT FOR KØBENHAVN,
AT HAVNEN ER SÅREN, AT DU
KAN BADE I DEN. MEN DET ER
IKKE ALLE STEDER I HAVNEN,
DER EGNER SIG TIL EN DUKKERT.

KØBENHAVNS
HAVN

MEGET MERE
OM HAVNEN

HAVNEN ER
PÅ INSTAGRAM

På By & Havns hjemmeside finder du
mere information om at badning i havnen.

BYENS HAVN
. Vi giver inspiration til aktiviteter
afholder konkurrencer og fortæller om havnens
brug og udvikling. Tag dine
med #voreshavn

DEN KORTE UDGAVE

HAVNEREGLEMENT
BLIV KLOG PÅ REGLERNE OG MULIGHEDERNE
NORDHAVNEN
I KØBENHAVNS HAVN

byoghavn.dk/byenshavn
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Nyhavn

Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet og
få nyheder om havnen direkte i din indbakke.
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HAVNEHOLMEN
TEGLHOLMEN

DOKØEN

CHRISTIANSHAVN

HOLMEN

ARSENALØEN

NYHOLM

Læs den korte udgave af det
gældende havnereglement på
byoghavn.dk/pixi-havnereglement
REFSHALEØEN

PRØVESTENEN
ØSTHAVNEN

Lavvande

Svanemølle Strand

Erhvervshavn – al sejlads er forbeholdt
erhverstrafikken

Valby Strand

Havnebad
Her er tydeligt afmærket,
og livredderne holder øje med dig.
Badezone
Her er tydeligt afmærket,
hvor du må bade.

