
Turistattraktioner
Inderhavnen tæller en række af Danmarks store 
turistatraktioner: Den Lille Havfrue, Amalienborg, 
Nyhavn, Operahuset, Skuespilhuset m.v. Ofte er der 
forskellige arrangementer i havnen. Se www.woco.dk, 
www.byoghavn.dk og www.aok.dk.

Badning
Vandet i havnen er i dag så rent, at der er åbnet tre 
badeanlæg i Sydhavnen, tæt på centrum. Se åbnings-
tider på www.kk.dk. Derudover åbner der løbende 
ubemandede badezoner, som du kan finde på samme 
hjemmeside. 
  

Fiskeri
Det er muligt at fiske mange steder i havnen. Man kan 
finde den samlede oversigt over lovlige fiskeområder 
på www.byoghavn.dk/fiskeri. Husk altid fisketegn, hvis 
du er fyldt 18 år, men endnu ikke 65 år.

Skibstrafik
Omkring 400 krydstogtskibe kommer hver sommer til 
Københavns havn. De bringer mere end 800.000 
turister og ca. 230.000 besætningsmedlemmer til 
byen. Krydstogtskibene sejler typisk rundture i 
Østersøen eller op langs den norske vestkyst. Hvert 3. 
krydstogtskib i København bruger havnen som ”home 
port” og modtager nye passagerer fra lufthavnen. 
Havnen drives i dag i et fælles dansk-svensk havne-
selskab, Copenhagen Malmö Port AB. Læs mere: 
www.cmport.dk.

Mange nye boliger
Mange tidligere havnearealer er i dag omdannet til 
byområder, og tusindvis af nye boliger er på vej i 
havnen. De gamle industriområder i Sydhavnen er for 
store deles vedkommende omformet til et attraktivt, 
nyt kanalmiljø, og i Nordhavn er transformationen fra 
industrihavn til ny by i fuld gang.

Læs mere på www.byoghavn.dk.

BESØG HAVNENKØBENHAVNS HAVN
Information til lystsejlere

Bådpladser/gæstepladser
Gæstepladser/faste bådpladser anvises af de enkelte 
havne eller foreninger – se www.byoghavn.dk/sejlinfo

Gæstepladser i Inderhavnen
Større lystfartøjer, skoleskibe o.l. med en minimums-
længde på 20 m kan reservere plads ved Amalieha-
ven, Sdr. Toldbod (indtil Vestindisk Pakhus) samt ved 
Kvæsthusmolen (Ofelia Plads) ved at kontakte 
havnefogeden tlf. 40423977.

Erhvervstrafik
Copenhagen Malmö Port AB (CMP) betjener erhvervs-
trafikken i Københavns Havn. Kontakt: CMP, Maritim 
Afd. Tlf. 3546 1138, VHF ch. 12. Se i øvrigt 
www.cmport.dk.

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

Transport
Havnebussen sejler mellem Refshaleøen og Tegl-
holmen. Der er ni stoppesteder, og billetter og kort 
gælder også i metro, busser og S-tog – 
www.movia.dk.

Politi
Københavns Politi patruljerer i havnen og kan 
kontaktes på telefon 114.

Kontakt til havnefogeden
• Havnefoged Morten Johansen
• Døgnvagt tlf. 40423977
• cphport@byoghavn.dk

GODT AT VIDE

Retningslinjer for lystbåde
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Vandski m.m. kræver 
særlig tilladelse

Al sejlads med lystbåde 
gennem Lynetteløbet

Lystbåde skal sejle 
øst for gule bøjer

Indsejlingsrute til 
Sdr. Frihavn

Miljøstation
Fyr: Ind- og udsejling af 
Sdr. Frihavn Lystbådehavn 
er ikke tilladt, når de to 
røde signalfyr blinker

Ind- og udsejling til 
Langelinie havnen, 
vinkelret på havnen

Frederiksholms Kanal/
Slotsholms kanal 
besejles fra S

Knippelsbro: 
Frihøjde 5,4 m. 

Lavvande

Sejlvidde 35 m

Inderhavnsbroen:
Frihøjde 5,4 m. 
Sejlvidde 35 m

Langebro: 
Frihøjde 7 m. 
Sejlvidde 35 m

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

Slusen: 
Max. bredde 10,8 m. 
Max. længde 53 m
(NB: Broerne syd 
for Slusen max. 3 m 
i højden).
Slusens åbnings
tider kan ses på: 
www.byoghavn.dk

Sjællandsbroen: 
Frihøjde 3 m. 
Sejlvidde 16 m

Jernbanebroen: 
Frihøjde 3 m. 
Sejlvidde 17 m

Teglværksbroen:
Frihøjde 3 m.
Sejlvidde 15 m.

Christianshavns Kanal 
sejles N-S

Herfra og sydpå: 
Ikke sejlads for sejl

Erhvervshavn – al sejlads er forbeholdt 
erhverstrafikken

SØNDRE FRIHAVN

Indsejling forbeholdt 
erhvervsskibe
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Velkommen til Hovedstadens smukke havn.
Havnen skal bruges og nydes, men husk at 
vise hensyn, så der er plads til alle.

VELKOMMEN

Kort over havnen

• INT 1331 – Sundet, Nordlige del

• INT 1332 – Sundet, Sydlige del

• INT 1333 – Sundet, Midterste del

• INT 1334 – Københavns Havn

Information om broåbning Københavns Kommune

www.kk.dk/artikel/sådan-får-du-åbnet-en-bro

• Lystbåde må højst sejle 6 knob i hovedløbet og 
   4 knob i kanalerne.

• Al indsejling fra Øresund skal ske via Lynetteløbet.

• Sejlads i erhvervshavnen er forbeholdt erhvervs-
   trafikken.

• Sejlads med vandscootere, jetski, vindsurfing o.l. 
   er ikke tilladt.

• Sejlads sker på eget ansvar.

• Læs mere: www.byoghavn.dk/sejlinfo

Havnebadet


