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de mange potentielle gæster. Miljøkontrollen 
vurderede, at den traditionelle badevands-
overvågning ville være helt utilstrækkelig til 
at sikre badevandskvaliteten, og besluttede 
derfor at tage et nyudviklet varslingssystem 
i brug. 

Traditionel overvågning
Prognosen for badevandskvalitet (det årlige 
badevandskort) vurderes normalt ud fra 
målinger, der er op til 1 år gamle. Overskri-
delser af badevandskriterierne skyldes imidler-
tid hovedsageligt tilfældige meteorologiske 
begivenheder (eller uheld, eksempelvis ved 
oliespild), og derfor er det indlysende, at 
sidste års målinger har en ringe værdi som 

indikator for den aktuelle badevandskvalitet 
fra dag til dag. Statistisk set er metoden ope-
rationel, men i praksis har badegæster ingen 
garanti for, at badevandet ikke for ganske 
nylig er blevet forurenet med kloakvand fra 
et overløb.

Nogle badesteder, både salte og ferske, be-
røres aldrig af overløb, og den traditionelle 
overvågning er fuldt tilstrækkelig og muligvis 
endda overflødig. Men for de badesteder, der 
ligger i nærheden af storbyer og vandløb, er 
den traditionelle overvågning ikke tilstræk-
kelig. Eksempelvis vil den traditionelle over-
vågning året efter en tør sommer og kun få 
perioder med kraftig regn sandsynligvis vise 
en god badevandskvalitet ved størstedelen af 
badestederne, selvom der for den aktuelle 
sommer er forekommet adskillige kraftige 
overløb.

Det må dog retfærdigvis tilføjes, at de bade-
vandsansvarlige myndigheder i hele landet 
naturligvis beskriver over for publikum, at der 
kan være problemer med regnvejr og overløb 
ved mange badestrande, og at man derfor 
ikke bør bade ved disse strande efter »kraftigt 
regnvejr« eller i nærheden af åudløb.

Badning i havnen
Københavns Havn har været lukket for 
badning i 50 år, men tidligere var der en 
række offentlige badeanstalter i havneom-
rådet, hvorfra badegæster i mere end 150 år 
hoppede i vandet med stor fornøjelse.

I 1785 blev det første, offentlige bad åbnet i 
havnen som et konkret forsøg på at prakti-
sere og dyrke det naturlige, som det blev for-
muleret i Oplysningstiden af den franske filo-
sof Rousseau. I Oplysningstiden var motion et 
af nøgleordene, og i den anden halvdel af det 
attende århundrede blev ideen praktiseret i 
filantropiske skoler og reformskoler. Frisk 
havvand ansås for at kunne kurere en række 
fysiske og psykiske lidelser. I 1825 kunne man 
endda få bragt havvand til døren fra nogle 
badesteder: “Havvand ud af huset”. Det sid-
ste, offentlige badested i havnen åbnede i 
1902. På figur 2a er et eksempel fra datidens 
badeanstalter vist.

Med udbredelsen af vandskyllende toiletter 
steg tilførslen af kloakvand til havnen ganske 
betydeligt, hvilket naturligvis medførte en for-
ringelse af badevandskvaliteten generelt, og 
den første lukning af et offentligt bad fandt 
sted i 1931 grundet sundhedsfare. Herefter 
ophørte badeaktiviteten i havnen gradvist, og 
i 1960 lukkede det sidste, offentlige bad i Kø-
benhavns Havn. I de næstfølgende år var 
vandkvaliteten helt uacceptabel til badning. 

I løbet af de sidste 10 år er der imidlertid 
blevet anvendt mange kræfter og midler i 
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Den 15. juni 2002 er en mærkedag i Køben-
havns miljøhistorie. Den dag blev det igen 
muligt at bade i Københavns Havn for første 
gang i mere end 50 år. På denne dag åbnede 
en offentlig badeanstalt ved Islands Brygge, 
beliggende centralt i Københavns havn. Ba-
deanstalten var genstand for stor offentlig og 
politisk bevågenhed, mange var skeptiske, og 
meget blev gjort for at sikre sund badning for 

Figur 1. Oversigt over 
samtlige overløb til Køben-
havns havn, år 1995, samt 
en illustration over reduk-
tionen i overløbsmængder 
frem til i dag samt den 
forventede reduktion i år 
2010. 
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Københavns Kommune på at kontrollere 
spildevandsstrømmene, udbygge rensean-
læggene og opføre sparebassiner, hvilket har 
medført en drastisk reduktion i antallet af 
overløb, se figur 1, og i dag anses vandet i 
havnen for at være lige så rent som det nær-
liggende Øresund.

Øvrige miljøaspekter
Når der tales om badevandskvalitet i en 
havn og især i en kommerciel havn, bør an-
dre miljøaspekter end overløb også tages i 
betragtning. Det kunne eksempelvis være 
problemer med kviksølv, TBT og lignende i 
sediment og vandfase. Det ligger ikke inden-
for rammerne af denne artikel at redegøre 
for den generelle vandkvalitet i havnen, men 
det bør understreges, at Miljøkontrollen i 
Københavns Kommune har foretaget adskil-
lige undersøgelser og vurderinger af den 
generelle miljøtilstand og fundet, at vandet er 
egnet til badning.

Badeanstalten
Den nye badeanstalt ved Islands Brygge 
er placeret centralt i havnens hovedløb. 
Badeanstalten består af en række flydende 
badebroer, der deler området i 3 dele: et lavt 
bassin med fast bund til børn, et bassin til 
svømning og et til udspring. Badestedet er i 
åbningstiden bemandet med livreddere fra 
Københavns Idrætsanlæg under Københavns 
Kommune. 

Selve anstalten holdes på plads af 8 store 
ankerblokke på hver 500 kg og er sikret mod 
skibskollision af en række jernstolper fyldt 
med beton og forbundet med en stålwire. Fly-
dende stammer mellem stolperne fungerer 
som bølgebrydere, se figur 2b. 

Badevandsudsigten
Det har fra starten været forudset, at der fra 
tid til anden vil finde overløb sted i løbet af 
badesæsonen (badet er åbent fra 1. juni til 1. 
september), og med dette in mente blev et 
varslingssystem i form af en badevandsudsigt 

Figur 2b.
Badeanstalten ved Islands 
Brygge, år 2002 (Foto 
Morten Rugbjerg, DHI)

Figur 2a.
Drenge får svømmeundervisning 
på badeanstalten Helgoland. 
Helgoland lå dengang i Svanemøl-
lebugten. (Foto u.å., Københavns 
Bymuseum).

etableret.
Fire forskellige offentlige og private institu-

tioner er med i dette varslingssystem: Køben-
havns Energis afløbsafdeling overvåger over-
løbene; DHI udarbejder en vandkvalitetsprog-
nose baseret på matematisk modellering 
(MIKE 21 /1/); Miljøkontrollen vurderer 
prognosen i samarbejde med DHI og beslut-
ter, hvornår badet skal lukke og åbne; og 
Københavns Idrætsanlæg er ansvarlig for at 
informere publikum ved badet. 

I dag er det ikke muligt, eller i hvert fald 
meget vanskeligt, at udarbejde pålidelige vejr-
prognoser for individuelle overløb fra dag til 
dag, eftersom overløb ofte er et resultat af 
kraftige og meget lokale regnbyger. Derfor 
omfatter varslingssystemet endnu ikke nogen 
forudsigelse af, hvornår og hvor overløbene 
vil finde sted. Men når et overløb er observe-

ret, modelleres vandkvaliteten i havnen med 
en overløbsmængde inkluderet, der er base-
ret på de målte vandniveauer i overløbsbassi-
net. På baggrund af en analyse af den simule-
rede vandkvalitet identificeres de områder i 
havnen, der påvirkes af overløbet, og hvis det 
findes nødvendigt bestemmes badeanstaltens 
lukningsperiode og forholdsregler for at ad-
vare badegæsterne tages. Dette gør vandkvali-
tetsprognosen til en central del af badevands-
udsigten.

Den daglige prognose
Vandkvalitetsprognosen for Københavns 
Havn udarbejdes ved hjælp af en hydrodyna-
misk model med en netstørrelse, der stræk-
ker sig fra et 500 m net i Øresund til et 18 m 
net i den centrale del af havnen. Den hydro-
dynamiske model er sammenkoblet med en 
vandkvalitetsmodel, der beskriver henfaldet 
af E. coli som funktion af temperatur, salinitet 
og solindstråling. Modelopsætningen er be-
skrevet nærmere i /2/.

Vandkvalitetsmodellen drives af de overløb, 
der overvåges af Københavns Energi, og den 
hydrodynamiske model drives af vandstand, 
salinitet og temperatur-randdata hentet fra 
DHI´s generelle vandudsigt, der dækker de 
indre danske farvande 
www. vandudsigten.dk /3/. Herudover le-
verer Vejr2 meteorologiske drivdata.

Oplysninger om den aktuelle badevands-
kvalitet kan ses på Københavns Kommunes 

Badevandsudsigt
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hjemmeside www.miljoe.kk.dk.
Vandkvalitetsprognosen, som de daglige 

vurderinger finder sted på basis af, kan ses på 
www.vandudsigten.dk/kbhhavn, og på 
figur 3 er vist et eksempel fra en overløbs-
hændelse i juli måned. Den daglige vandud-
sigt, der offentliggøres, kan ses på Miljøkon-
trollens hjemmeside (i badevandssæsonen) 
www.badeudsigt.kk.dk; og et eksempel er 
vist på figur 4.

Usikkerhed og kalibrering
Vandkvalitetsprognosen danner grundlag 
for vurderingen af, hvor og hvornår badean-
stalten skal åbnes eller lukkes. Derfor er det 
vigtigt, at kvaliteten af modelresultaterne 
overvåges kontinuerligt, og at forbedringer i 
modelinput og kalibreringsparametre indar-
bejdes løbende.

Der er forskellige usikkerheder i modelin-

put, f.eks. koncentrationen af E. coli i over-
løbsvandet. For at sikre, at prognosen ikke 
undervurderer bakterieindholdet, udføres 
prognoserne med nogle konservative input-
værdier. I begyndelsen var koncentrationen af 
E. coli i overløbsvandet sat til en værdi på 107 
pr. 100 ml, som er mellem 10-100 gange høj-
ere end estimeret i /4/. Den direkte grund til 
dette noget konservative estimat var, at de of-
fentlige myndigheder meget gerne ville være 
sikre på, at badegæsterne ikke kom til at bade 
i dårligt badevand.

I løbet af sommersæsonen 2002 var der 
flere tilfælde af overløb. Også flere end gen-
nemsnittet. Ved én lejlighed (den 22. juli) ud-
førte Miljøkontrollen en målekampagne på en 
række lokaliteter i havnen på 4 til 5 forskellige 
tidspunkter i løbet af den pågældende og den 
følgende dag, se figur 5.

Denne specifikke undersøgelse påviste – 
ikke overraskende – at det modellerede bak-
terieindhold var overvurderet med en faktor 
på ca. 100 (på et sted dog op til en faktor 
1000). Resultaterne påviste også, at fortyndin-
gen og henfaldet af E. coli bakterier fulgte det 
samme mønster som observeret i målingerne, 
dog var fortyndingen/henfaldet noget under-
vurderet. 

Dette medførte forandringer i inputværdier 
for overløbskoncentrationerne af E. coli (fra 
107 til 106 pr. 100 ml, hvilket stadig vurderes 
at være et konservativt skøn). Spredningsfak-
toren i de snævre kanaler og bassiner blev 
endvidere sat op for at øge transporten af E. 
coli bakterierne til hovedkanalen. Næste som-
mer vil lignende målekampagner blive udført 
for at få finpudset vandkvalitetsprognosen og 
dermed badevandsudsigten. 

Skærpede varslingskriterier
I Danmark er det generelle badevandskrite-
rium for E. coli max. 1000 E. coli pr 100 ml 
i mindre end 5% af tiden. Som yderligere 
sikkerhedsforanstaltning i forbindelse med 
varslingssystemet blev grænsen for varsling 
sat til 500 E. coli pr. 100 ml sammen med 
en tidsmæssig sikkerhedsgrænse. Denne 
tidsmæssige sikkerhedsgrænse blev sat til 12 
timer, dvs. at varslingskriterierne skulle være 
opfyldt i mindst 12 timer, før badeanstalten 
blev genåbnet efter en lukning. 

Badesæsonen 2002
Hvis de ugentlige målinger, der blev foretaget 
gennem hele badesæsonen 2002, betragtes 
isoleret, var badevandskvaliteten i badean-
stalten acceptabel og opfyldte kriteriet med 
max. 1000 E. coli pr. 100 ml ved alle prøvetag-
ningerne. En hyppig badegæst ville dog have 
oplevet 4 lukninger grundet overløb i løbet af 
perioden fra juni til sent i september.

De overløb, der reelt fandt sted, blev ikke 
registreret i forbindelse med den traditionelle 
overvågning af badevandskvaliteten, da de 
fandt sted umiddelbart efter den ugentlige 
måling eller var så små, at de ikke kunne reg-
istreres dagen efter. Hvis badevandsudsigten 
ikke havde været i funktion og resulteret i en 
lukning, ville badegæsterne derfor (i hvert 
tilfælde i nogle af situationerne) have badet i 
fortyndet spildevand.

I tabel 1 er resultaterne fra målingerne og 
modelresultaterne opsummeret og vist sam-
men med tidspunkterne, hvor badeanstalten 
var lukket.

Problemerne med den traditionelle over-
vågning kan tydeligt ses i tabel 1. Målingerne 

Den traditionelle 
overvågning

Badevandsudsigten

Målinger af E. coli
Tidspunkter og længde af 

lukning

Dato
E. coli conc.
pr. 100 ml

Fra Til

16. juli 02 < 1000 18. juli 02 19. juli 02

23. juli 02 < 1000 22. juli 02 24. juli 02

30. juli 03 < 1000 1. aug. 02 –

6.  aug. 02 < 1000 – 5. aug. 02

13. aug. 02 < 1000 12. aug. 02 13. aug. 02

 1) Det offentlige bad er åbent fra 11:00 til 19:00. 

Tabel 1.
Målinger i overensstemmelse med den traditionelle overvågning, ned-
børsperioderne, der resulterede i overløb, og tidspunkter og perioder, 
hvor badet blev lukket.

Figur 4. Eksempel på sommerens badevands-
udsigt som den kan findes på Miljøkontrollens 
hjemmesiden. Hvis flagene er grønne er badevands-
kvaliteten acceptabel mens et rødt flag viser at 
kvaliteten ikke er acceptabel og at badeanstalten 
er lukket.. man kan se siden i en demoversion på 
www.waterforecast.com/bathingwater.

Figur 3. Eksempel på en vandkvalitetsprognose fra en overløbshændelse med start om-
kring midnat mellem d. 22. og 23. juli 2002 (sydgående strøm). Denne type modelbereg-
ninger er den bærende del af badevandsudsigten.

Badevandsudsigt
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den 16. og 30. juli fandt sted umiddelbart før 
overløb blev registreret og badeanstalten 
lukket. Målingerne den 6. og 30. august fandt 
sted umiddelbart efter, at badeanstalten var 
blevet genåbnet. Derfor blev ingen af disse 
overløbshændelser observeret i den tradi-
tionelle overvågning.

Hændelsen den 22. juli resulterede i luk-
ning den 23. og 24. juli. Målingen blev udført 
den 23.juli og viste ingen overskridelse af ba-
devandskriterierne. Som beskrevet tidligere 
overvurderes koncentrationerne af E. coli be-
vidst, og fremtidige prognoser vil løbende 
blive finpudset for at sikre, at modelresultater 
er så lig målingerne som muligt, hvilket vil 
medføre kortest mulige perioder med unødig 
lukning af badeanstalten, som eksempelvis 
hændelsen den 22. juli. Dette vil fremover 
blive forbedret ved at inkludere dataassimiler-
ing af vandstanden på randene af modelområ-
det og ved at foretage mere specifikke måle-
kampagner i recipienten og i overløbsvandet i 
forbindelse med de registrerede overløb. At 
der i tabel 1 ikke optræder forhøjede målin-
ger af E. coli i badesæsonen understreger til 
gengæld sandsynligheden for, at ingen gæster 
fik tilladelse til at opholde sig i det offentlige 
bad for tidligt, hvilket var første prioritet.

Diskussion
Allerede for første dag var badeanstalten i 
Københavns Havn en stor succes. På lokal-TV 
blev publikum opfordret til ikke at solbade 
på badebroerne, da der kun var plads til 300 
gæster ad gangen, og solbadende ville forhin-
dre nye gæster i at komme til. Lokalpolitikere 
begyndte at tale om at åbne offentlige bade-
steder på andre lokaliteter i havnen, og suc-
cesen har resulteret i at der p.t. planlægges 
åbning af yderligere badeanstalter i år 2003 
til glæde for Københavns borgere og byens 
gæster.

Badevandsudsigten er en vigtig forudsæt-
ning for succesen. Det var helt klart fra begyn-
delsen, at overløb sandsynligvis ville finde 
sted 1 til 2 gange i løbet af badesæsonen. I 
sommeren 2002 blev antallet af overløb over-
repræsenteret, idet der var 4. Situationen ad-
skiller sig imidlertid ikke fra store del af bade-
steder i nærheden af storbyer overalt i verden 
i dag, og omkostningerne ved at reducere 
overløbene til nul er utroligt høje. Ideen var 
derfor, at hvis badegæsterne blev advaret om 
overløb, ville de ikke blive udsat for sund-
hedsfare (eller en uetisk oplevelse) ved at 
bade i fortyndet spildevand. Anvendelsen af 
et effektivt operationelt varslingssystem kan 

Figur 5. Resultaterne fra den første meget konservative (øverste linie) vandkvalitetsprognose og resultat-
erne fra en rekalibreret men stadigvæk konservativ prognose (nederste linie). (x) viser målinger af coliforme 
bakterier mens (o) viser koncentrationerne af E. coli. Modelresultaterne skal sammenholdes med E. coli 
målingerne.

Figur 6. Målinger af E. coli fra 1996 
til og med år 2001. Badevandskriteriet 
med max. 1000 E. coli pr. 100 ml i 
mindre end 5 % af tiden er på intet 
tidspunkt overskredet.

faktisk gøre det mere sikkert at bade i om-
råder, hvor der finder en del overløb sted, 
end i havne eller strandområder med færre 
overløb, men intet varslingssystem.

Den traditionelle overvågning opfangede 
ingen faresituationer i Københavns Havn i år 
2002 – og siden 1996 har målinger i intet til-
fælde resulteret i overskridelse af badevands-
kriterierne på 1000 E. coli pr 100 ml i mere 
end 5% af stikprøverne, se figur 6. Registrerin-
gen af overløb i år 2002 sammenholdt med 
den traditionelle overvågning viser klart, at 
stikprøver ikke er tilstrækkelige, når bade-
vandskvaliteten skal vurderes. I Københavns 
Havn ville badegæsterne have fået lov til at 
bade i fortyndet spildevand, hvis kun den tradi-
tionelle overvågning havde været anvendt og 
ikke en badevandsudsigt. Måske ville vandet 
have været acceptabelt statistisk set, men det 
kan de badende jo ikke være tilfredse med. 

I Københavns havn blev gæsterne advaret, 
og på intet tidspunkt fik de lov til at bade, før 
badevandet blev anset for at være acceptabelt 
igen. Vandkvalitetsprognosen blev udarbejdet 
på kort tid (under 1-2 timer i år og denne has-
tighed vil blive reduceret i år 2003) efter afslut-
ningen af det sidste overløb, og derefter var det 
muligt at følge vandkvaliteten time for time. 

I mange områder er stikprøvekontrol af 
badevandskvalitet alene ikke tilstrækkelig, og 
mange badegæster bliver overalt i Danmark 
og resten af verden efter al sandsynlighed 
gentagne gange udsat for fortyndet spilde-
vand – og sundhedsfare eller ej – i et mo-
derne samfund er ingen interesseret i at bade 
i fortyndet spildevandsvand, hvilket også er 
muligt at undgå ved at indføre en ny, men ret 
simpel metode.
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