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T-bomme giver ekstra
bådpladser i fyldte havne
I en tid hvor manglen
på bådpladser er stor,
kikker havnene sig om
en ekstra gang for at
finde pladser til de
mange både, der er på
venteliste.
Af Karin Meulengrath
karin@marinaguide.dk

I Christianshavns Kanal udnyttes kajkanten til
ekstra bådepladser takket
være T-bomme fra NBC
Marine. Den 0,65m bredde ”flydebro” monteres
på den faste kajkant, som
ellers ikke har været i spil
pga. stensætningen yderst..
- T-bommen med knæk
har været under udvikling
i et par år, fortæller Kim
von der Recke og fortsætter - ’nu er den færdigudviklet og kan leveres med
standard materiale-garanti.
Knækket, som er hænglset
med et H-gummi beslag,
gør at T-Bommen kan følge med vandstanden. Og
når båden fortøjes langskibs til T-bommen, følger
også båden med.

Bedre med
langskibspladser

Mere fleksible pladsstørrelser uden pæle

T-bommen kan også monteres vinkelret på en almindelig træbro, som det
bl.a. er tilfældet i Brøndby
havn, hvor havnefoged
Jesper Kaas så en mulighed i at udnytte den faste
bro til ekstra pladser. Her
kan to både fortøje ved
hver bom, som hver er op
til 12 meter lange.
- For os i Brøndby Havn
har det været et spørgsmål
om brugervenlighed og
estetik. Når bådene kan
ligge langskibs, er det lettere at komme af og på.
Brugerne er super glade
og det er havnefogeden så
også, siger Jesper Kaas.
I Brøndby Havn er Tbommene monteret på en
ny 112 meter fast trækaj,
hvor der blev plads til 10
T-bomme. Nogle på 12
meter og nogle på 10 meter. -Vi tilbød først de faste brugere at købe en af
de nye pladser. Derefter
kunne nye brugere overtage de gamle pladser. Det er
en ren win-win, hvor alle
er glade, siger Jesper Kaas.

T-bommene behøver ikke
agterpæle, så de er lette
at montere. Størrelsen på
pladserne er mere fleksibel
og bådene kan tilpasses i
størrelse; bred /smal uden
at indsejling mellem agterpæle er en begrænsning.
Samtidig kan bådene ligge langskibs, så man slipper for at gå over stævnen.
Enhver der har prøvet at
komme ombord på en båd
med højt fribord fra en lav
flydebro, kender problemet. Især over stævnen,
som er højere end agter og
midtskibs.
NBC Marine har udviklet og afprøvet de nye
T-bomme i et stykke tid.
Nu er den færdigudviklet og sælges som et standardprodukt med normal
garanti. Det har især været hængslet ved knækket,
som har skulle igennem en
række forbedringer. Men
også det er på plads med et
H-profil-gummi hængsel,
hvilket giver fuld styrke.
T-bommene er allerede
i brug på Brøndby Havn,

Hvor en havn normalt ikke kan udnytte kajanlæg med stensætning
yderst, giver de nye T-bomme ekstra pladser. Her er det i Christianshavns Kanal. Fotos: NBC Marine

Thurøbund Marina og
Hundested Havn.
- Det er et produkt som
har stor interesse fra bådfolket og vi får mange nye
henvendelser fra havne

med fast kaj- og træbroer,
som ønsker at etablere
flere bådpladser, siger Kim
von der Recke.
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I brøndby Havn er T-bommene monteret på en almindelig bro. Agterpælene er ikke nødvendige og stør-

På fotoet fra Kalvebod brygge ses hvordan båden kan krydsfortøjes

relsen på pladserne derfor mere fleksible. Bommene er 12 m lange, og skibene ligger langskibs.

til bommen. Uden fortøjning i land følger båden med vandstanden.

