
Bådkæntring i Københavns Havn d. 15. september 2019

Dette er en beskrivelse af episoden søndag d.15. september 2019, hvor en båd fra Roforeningen KVIK kæntrede ved stigbordene i Københavns Havn.

Beskrivelsen har som formål, at give en objektiv oversigt over vind/strømforhold, roernes egen beskrivelse af episoden, samt hvilke erfaringer man kan uddrage og 
bruge i fremtiden.

Baggrund
Det var en 2-åres inrigger fra Roforeningen KVIK, som tog afsted fra nordlige del af Københavns Havn (:Sandkaj, hvor roklukbben har nogen både liggende), og 
som ror sydpå gennem Københavns Havn ned mod slusen/stigbordene, hvor de ville vende og ro tilbage.
Turen finder sted indenfor klubbens korttursstyrmandsområde, og den ansvarshavende styrmand er frigiven langturs-
styrmand, som i 2019 har roet +.3000 km., og de to andre roere er begge frigivne. Båden er sikkerhedsmæssigt korrekt 
udstyret med øsekar og redningsveste.

Vindforhold
Vinden på det pågældende tidspunkt var vestenvind, med en middelvind på 7,5 m/s og med vindstød på op til 14,4 m/s.
Med en vestenvind har roerne haft modvind/svag læ, på deres tur fra Strandkaj og sydpå ned gennem havnen.

Strøm
Der har været meget kraftig strøm ved stigbordene grundet unormal lav vandstand i Hvidovre bugten.

Billedet til højre viser strømmen lige syd for stigbordene, men når man kommer nordfra, som roerne gjorde, vil man ikke kunne se 
hvor kraftig strømmen egentlig er, førend man er omkring 100 – 150 meter fra stigbordene.

Roernes beskrivelse af episoden
Turen starter fra Sandkaj kl. 16:20 og går gennem Københavns Havn og kanaler jf. følgende kort. Der var vind fra vest med middel-
vind 7-9 m/s og vindstød op til 14 m/s, og turen foregik derfor så vidt muligt langs vestsiden af havneløbet, hvor der var nogenlunde 

læ for vinden.

Omkring kl. 17:30 nærmer vi os Slusen ved Sydhavnen, hvor der skal foretages et pladsskifte i båden.

Efter passage af stensætningen i forlængelse af Otto Brandenburgs Vej vurderer turens styrmand fra plads 2, at dette bedst gøres med båden mod stigbordene, så 
den ligger op mod bølger og vind(stød), mens den modsatrettede strøm ikke er blevet bemærket.

Roturens tracking info 

Skiftested



Jf. nedenstående kort påbegyndes udførslen af skiftet ca. 75 meter fra stigbordene.

Billedet nedenfor viser stigbordene set fra sydsiden med tilføjet nummerering, samt flydeafspærringen syd for stigbordene.

Efter skiftet er udført og den nye styrmand retvender sig på styrmandssædet, ser han, at båden kun er ca. en til halvanden bådslængde fra stigbordene lige nordvest 
for den lille ø, og at den driver relativt hastigt mod flydeafspærringen nord for stigbordene. Selvom der forsøges at dreje til bagbord, støder stævnen på stensætning 
og/eller den udspændte wire/flydeafspærring ved den lille ø. Grundet den kraftige strøm drejer stævnen rundt indtil båden er vendt op imod strømmen, altimens at 
båden glider ned mod stigbordene. Der forsøges at ro mod strømmen, men den er for stærk.

Undersiden af stævnen sætter sig undervejs relativt godt fast op imod øen eller op på wiren/flydeafspærringen. Båden sidder således i nogle minutter fast med roret 
ca. en halv til en hel meter fra stigbord nr. 1 og stævnen på flydeafspærringen eller dele af den oversvømmede stensætning ved den lille ø. Mens båden ligger her, 
diskuteres forskellige muligheder for at komme væk derfra, og vi kommunikerer med et forbipasserende par på broen over stigbordene. Der forsøges at trække bå-
den frem over flydeafspærringen med en bådshage mod stålwiren, men det lykkes ikke at flytte båden.

Vi når frem til, at vi får brug for hjælp til at blive trukket fri. Tilfældigvis er politiet i nærheden med deres motorbåd, og vi kan se, at de kommer ned mod os og gør klar 
til at kaste et reb ud til os. For at tage imod dette vender roeren på plads 1 sig om mod stævnen.

Inden politibåden når tæt nok på, løsner båden sig dog og driver det sidste stykke baglæns mod stigbord nr. 1, der er lukket, hvorefter strømmen presser stævnen 
mod stigbordene og derved drejer båden, så den med en del fart rammer bropillen mellem stigbord nr. 2 og 3 ud for plads 1.

Båden overlever umiddelbart dette, men strømmen presser kølen mod stigbordene, så båden krænger mod styrbord og begynder at tage vand ind. Efter få sekunder 
lyder en knasende lyd, da stævn- og agtersektion brækker af.

Roeren på plads 1 falder i vandet og under båden gennem stigbord nr. 3 og svømmer op til overfladen syd for stigbordene, hvor han registrerer at være hastigt på 
vej mod flydeafspærringen, som han dykker under og svømmer derefter vinkelret på strømmen mod Sjællandssiden, hvor han efter ca. fem minutter kommer i land 
lidt nord for Sjællandsbroen.

Efter at have orienteret sig løber han tilbage til broen over stigbordene for at hjælpe med redningen af de to andre roere og en forbipasserende hjælper, der alle er 
ved flydeafspærringen syd for stigbordene.

Roeren på plads 2 falder i vandet samtidig med den første roer og under båden gennem stigbord nr. 2, hvor hun umiddelbart efter at være kommet op til overfladen 
rammer flydeafspærringen og fanges af denne.

Roeren på styrmandspladsen bliver trykket op imod indersiden af den nu kæntrede båd af den kraftige strøm, men kan i et kort øjeblik trække sig opstrøms op på 
kanten af båden og få vejret inden han dog må slippe taget og blive trukket igennem stigbordene. Han svømmer derefter under gitteret og ud til roeren ved flydeaf-
spærringen for at sikre sig, at hun ikke har skader, der gør hende ude af stand til at holde sig oven vande.

En forbipasserende er gået fra stenøen øst for stigbord nr. 1 langs flydeafspærringen ud til de to roere for at hjælpe, men strømmen er for stærk til, at de kan komme 
tilbage igen.

Dele af båden driver forbi flydeafspærringen og under Sjællandsbroen, efterhånden som de er blevet små nok til at komme gennem stigbordene.

To politifolk er gået i land på stenøen øst for stigbord nr. 1, hvor de tilkalder ambulancer og pionerer til søredning. Sammen med forbipasserende udføres forsøg på 
at hjælpe og redde de tre på flydeafspærringen ved at lade redningsveste og lignende drive med strømmen ud mod dem, men det meste flyder forbi, uden at det 
lykkes dem at få fat i det. En bøje bundet til et reb sendes derud, og det lykkes at trække den forbipasserende ind til stenøen, hvorefter han sendes til opvarmning i 
en ambulance. Bøjen sendes derud igen og det forsøges at trække roeren fra plads 2 ind samme vej, men rebet til bøjen sætter sig fast mellem flydeafspærringens 
stålwire og en bøje derpå.

Hun holder fast i bøjen, men ligger i stærk strøm og slipper efter et stykke tid pga. opslip af kræfter som følge af nedkøling, hvorefter hun driver med strømmen mod 
sydøst. Pga. kraftig nedkøling har hun svært ved at svømme. Hun kæmper for at holde sig oppe, men er til sidst ved at synke ned i vandet. En betjent i civil, som 
kom cyklende over broen over stigbordene, springer i vandet og bjerger hende hen til en båd. Her bliver hun dels skubbet og dels trukket op i båden, sejlet til land, 
hvorefter hun bringes hen til en ventende ambulance. Betjenten er efterfølgende indstillet til en ”dusør” af Københavns politi for en ekstraordinær redningsindsats af 
borger. Ambulancen kører hende og roer 1 til Hvidovre Hospital, hvor de undersøges og behandles.

Kort efter, at roer 2 har sluppet bøjen, slipper roeren fra styrmandspladsen flydeafspærringen og driver/svømmer mod Sjællandsbroen, hvor han modtager en 
redningskrans. Redningssvømmere dirigerer ham derefter til land syd for Sjællandsbroen, hvor han hjælpes op til en ventende ambulance, der kører ham og den 
forbipasserende til Hvidovre Hospital, hvor de også undersøges og behandles. De to roere, der hang ved flydeafspærringen, var i vandet omkring en halv time, og 
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har brækkede/trykkede ribben efter sammenstødet med flydeafspærringen. Roerne udskrives søndag aften hhv. mandag formiddag.

Erfaringer til fremtiden
Når man ror mod syd på vej mod slusen, er der især to bøjer man bør holde med, og se om de svajer i strømmen:

• Den første ligger lige før Metropolis ved Amager siden, og hvis denne bøje svajer så er der meget strøm (nr. 1 på nedenstående kort).
• Den anden ligger et par hundrede meter mere syd (også Amager siden), og ved kraftig strøm vil denne bøje svaje ganske meget, og man bør ikke ro forbi denne 

bøje, hvis strømmen går mod syd (nr. 2 på nedenstående kort).

Man kan også ro ind i kanalerne, og komme ud i sluseløbet fra én af disse mange kanaler. Der skal man være opmærksom på, at hvis man vælger den sydligste ka-
nal (nr.3 på kortet), skal man være meget opmærksom på strømmen, når man kommer ud i sluseløbet, fordi: Lige ved udsejlingen ligger der en ponton, så man kan 
ikke have meget fart på båden, og ved en kraftig strøm (uanset om den er syd- eller nordgående), vil den begynde at dreje stævnen meget tidligt.

Strømforholdene ved slusen/stigbordene kan dog være så specielle, at det vil være en fordel at kommende styrmænd får mulighed for at komme i området under 
deres uddannelse, så er erfaren styrmand kan gennemgå området med dem.

Den væsentligste lære ved denne episode er hvad vi kan lære af den. Rosporten gør altid meget ud af sikkerheden, hvorfor der altid er en uddannet/certificeret styr-
mand i hver båd. 

Når en ulykke som denne alligevel kan opstå, er det en uheldig kombination af flere faktorer, som kun understreger betydningen af at have respekt for vandet.

Per Ottesen
Havne- og sikkerhedsudvalget i

Kredsbestyrelsen for Københavnskredsen under
Dansk Forening for Rosport
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