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Bestemmelse vedrørende fortøjning af både ved Vestbro 
 
 
Da de både der ligger ved fortøjningspladserne langs Vestbroen er meget udsatte ved hårdt vejr, særlig når 
det blæser fra vestlige retninger, er det specielt vigtigt, at det grej der her bliver benyttet til fortøjning af både 
er sammensat solidt og fagligt korrekt, og anvendt sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
 
Det er jævnligt sket at fortøjninger, der fx har været defekte eller utilstrækkelige, er blevet revet over, eller er 
blevet anvendt på en uhensigtsmæssig måde, med beskadigelse af både og bro som følge. 
 
Nedenstående særlige bestemmelser i forbindelse med fortøjning af både ved Vestbroen er derfor gældende. 
 
 
1. Både skal fortøjes med forstævnen mod vest, dette gælder også for plads nr. 12. 
 
2. Ved hver plads nr. 1 – 11 er der 4 øjer hvor fortøjningsgrej kan fastgøres, 2 for – på hver bom ved selve  
    broen, og 2 agter – for enden af hver bom. Ved plads nr. 12 er der 1 bom med øje, og 3 øjer på bro. Alle  
    4 fortøjningspunkter skal benyttes. 
 
3. Et sæt fortøjningsgrej skal sammensættes af minimum 12 mm, 3-slået tovværk i god kvalitet, forsynet med   
    et splejset øje i den ene ende, og en afskåret og varmebehandlet glat anden ende, eller begge ender glatte. 
 
    Et øje kan, som eneste alternativ, også dannes ved at benytte et knob.  
 
    En fortøjningsfjeder passende til tovværksdimensionen SKAL indgå i sættet. Fortøjningsfjedre i stål skal 
    monteres ved hjælp af knob, eller ved at splejse et øje med kovs omkring bøjlen i fjederen.   
 
    Alle de knob der benyttes skal være slået fagligt korrekt. 
 
    Der må således IKKE benyttes plasticstrips, wirelåse, tynd line eller andet til fx at samle et øje, eller 
    montere en fortøjningsfjeder. 
 
5. Når båden fortøjes skal de 4 sæt fortøjningsgrej tilpasses i længde og fastgøres på en sådan måde, at  
    båden ligger sikkert på plads uden - også i hårdt vejr - at berøre hverken selve flydebroen, eller bommene. 
      
    For at sikre sig dette, kan man med håndkraft trække i forskellige retninger i den færdige fortøjning, og 
    derefter justere hvis nødvendigt. 
 
    Ved fastgørelse af fortøjninger til bro, bom og båd skal benyttes et knob, der er slået fagligt korrekt, evt.  
    kombineret med splejsede øjer til fastgørelse i båden. 
 
6. Hvis båden sikres til bro og bom med stålkæde og hængelås må dette grej IKKE indgå som del i selve 
    fortøjningen, men udføres med en længde der med margin er betydeligt længere end fortøjningerne, 
    selv når de er som mest udstrakte. 
 
7. For at sikre sin fortøjning yderligere, skal der monteres fendere på båden, med minimum 2 stk. på hver  
    side. Der må ikke monteres fendere eller lignende på bommene. 
 
8. Både og fortøjninger skal tilses regelmæssigt, herunder at båden tømmes for vand hvis den ikke er selv-  
    lænsende. En vandfyldt båd belaster båd, fortøjninger, bomme og bro mange gange mere end en tør båd. 
 
9. Både skal tages på land senest den 1. november, og kan igen søsættes og fortøjes ved vandpladserne  
    tidligst den 15. april efterfølgende år. 
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