
Badevandsprofil 
Opdateret januar 2022 

Beliggenhed og udbredelse Langs Strandvejen i Helsingør (nord for Færgevej 2) 
Længde ca. 45 m og bredde ca. 10 m 

Badevandskvalitet og 
Kontrolovervågning 

 

Station nr. 311 (10 prøver i 2022) 

 
 
Badevandskvaliteten er Udmærket 
(Resultatet er baseret på målinger fra de 
4 seneste sæsoner) 

 

Beskrivelse af vand og bundforhold 

Fysiske forhold  Svag revledannelse 
 Der kan forekomme kraftig strøm 
 15 m dybt ca. 100 m fra kysten 

Hydrologiske forhold Dominerende strømretning er fra S mod N 

Morfologiske forhold Sandbund med sten og tang 

Salinitet Brakvand (1-2%) 

Opblomstring af blågrønalger 
(cyanobakterievækst) 

Kan forekomme ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, 
varmt vejr. (Se efter information der fraråder badning)  

Opblomstring af makroalger 
og/eller fytoplankton 

 Områder med tang ca. 60 m fra kysten 
 Opblomstring af fytoplankton kan forekomme 

 

Mulige forureningskilder og vurdering af disse 
Overløb nord for stranden Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med kortvarig 

forurening af badevandet til følge. (Op til 2 dage efter hændelsen) 

Opland og bagland Helsingør.  

Varsling af risiko for overløb Badevandsudsigten - http://badevand.dk/  
 

Beskrivelse af stranden og faciliteter 
Fysiske forhold Meget lille strand 

Badebro En stor badebro 

Livredder Nej 

Handicapfaciliteter Nej 

Parkeringspladser Parkering på P-plads på den anden side af Færgevej 

Offentlig transport Kystbanen til Helsingør 

Andet Hunde i snor tilladt i perioden 1/4 - 30/9  
 

Yderligere information 
Ejer Helsingør Kommune 

 

Kontakt 
 
Hjemmeside 

Helsingør Kommune: 49 28 28 28 

www.helsingor.dk  

 

 

Badepunkt 
Bathing Point 
Badepunkt  

Information – Her står du 
Information 
Information 

 

Livredningsudsstyr 
Life saving equipment 
Lebensrettungaussteuer  

Skraldespande 
Litter bins 
Ordnung für Abfälle 

 

Parkeringsplads 
Parking 
Parkplatz  

Å udløb/overløb 
Stream outlet 
Strom steckdose 

 

Badebro 
Jetty 
Anlegesteg  

Prøvetagningspunkt 
Sampling point 
Entnahmestelle 

 

Toilet ved Helsingør Station 
Toilet by Elsinore trainstation 
Toiletten bei der Bahnhof  

Badestrand 
Beach 
Strand 

 

Ingen nødtelefon - Mobilsignal:  
No emergency phone – Mobile signal:  
Keine Notruftelefon – Mobile Signal:  

  

 

 

 
Trykkerdammen 

 

 
 

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/178255/8aaa4dffe736ebf459980876d415e870/DA
http://adlegacy.abledocs.com/178255/8aaa4dffe736ebf459980876d415e870/DA

