
BADEVANDSPROFIL for BABYLONE STRAND 

Stationsnr.: 309 

Stations-ID.: DKBW 366 
 

 
Beliggenhed og udbredelse 250 m strækning nord for og 350 m strækning syd 

for Gl. Strandvej 1A, Strandnr. K400 (oplyses 
ved opkald til 112) 

Badevandskvalitet  Udmærket 

Badevandsanalyser; antal og placering 10 prøver fordelt over badesæsonen (1/6-31/8) 

UTM koordinater (X,Y) for analysepunkt  721334, 6209036 

 
Beskrivelse af vandet og bundforhold 

Fysiske forhold  Lavvandet strand, 2 m dybt ca. 100 m fra 
kysten 

 Ingen risiko for revledannelse 
 Ingen kraftig strøm på lavt vand 

Hydrologiske forhold; herunder strøm Ringe strøm. 
Dominerende strømretning er fra S mod N. 

Morfologiske forhold (bund) Sand med spredte grupper af sten 

Salinitet 10-20 ‰ 

 



Liste over mulige forureningskilder og vurdering af disse 

Mulige fækale (tarmbakterier) forureningskilder og 
eventuelle kortvarige forureninger 

Krogerup Vandløbet løber ud umiddelbart nord for 
stranden v. Gl. Strandvej 235, og vil i regnvejr 
kunne udlede spildevand fra to regnvandsbassiner. 

Sydkystens Renseanlæg ligger 2 km nord for 
stranden, herfra vil der i regnvejr kunne ske over-

løb med urenset spildevand. 
Det frarådes derfor at bade under regnvejr og op 
til 2 døgn efter kraftigt regnvejr. 

Vurdering af risikoen for cyanobakterievækst (blå-
grønalger) 

Risiko for vækst især i juli og august i forbindelse 
med længere tids høj vandtemperatur  

Vurdering af risikoen for makroalge- og/eller fyto-
planktonvækst 

Kun ringe vækst af tang indenfor 4 m koten. 

 
Beskrivelse af stranden og faciliteter 

Badebro Ja 

Livredder Nej 

Handicapfaciliteter Strandfortov m. adgang til badebro 

Adgangsforhold - herunder off. transport P-pladser: Parkering i vejsiden 
Adgang: Ad Gl. Strandvej 

Off. transport: Bus 388 til Kullabergvej 

Ejerforhold Fredensborg Kommune 

 
Klassifikation 
Badevandet er klassificeret som ”Udmærket” på baggrund af data fra 2013-2065. 
 
Historiske klassifikationer 

2013 2014 2015 2016 

Udmærket Udmærket Udmærket Udmærket 

 

Kontaktdetaljer for ansvarlig myndighed 

Myndighed Center for Plan og Miljø, Fredensborg Kommune 

Kontaktperson Helle Utoft Rasmussen 

Adresse Egevangen 3B, 2980 Kokkedal 

Telefon 72565000/72565943 

E-mail vandognatur@fredensborg.dk 

Hjemmeside http://www.fredensborg.dk/oplevelser/badevandsudsigten  

Revision m.v.  
Badevandsprofilen er udarbejdet 23/03/2015 
Badevandsprofilen skal revideres senest 10/05/2019 
Dog opdateres afsnittet om klassifikation hvert år. 
Opdateret: 5. december 2016 
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