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Næste gang Køben-
havn drukner i
regnvejr, vil brand-
mændene være godt
beredt. I juli blev
brandmændene på

Fælled vejens Brandstation nemlig oplært
i at betjene brandvæsenets nyerhvervede
kraftige pumper. 
“Pumperne har bragt os på forkant. Vi

kan nu flytte ti gange så meget vand som
hidtil,” fortæller vicebrandinspektør
Henrik Hansen, som har stået for uddan-
nelsen af brandmændene.
Københavns Kommune vedtog en

indsatsplan mod skybrud sidst i juni. 
”Første prioritet er altid redning af

menneskeliv, men ellers er det vores
opgave at sikre kritiske samfundsfunk-
tioner og infrastruktur ved skybrud,
stormflod eller oversvømmelser. Det kan
for eksempel være alarmcentralen, trau-

Klar til næste skybrud
Med nye pumper kan Københavns Brandvæsen 
flytte 60.000 liter vand i minuttet. 
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mecentret eller metroen,” fortæller
overbrandmester på Fælledvejens Brand-
station, Peer Harpsøe.

Moduldæmning og kar
Pumperne er klar, men det kan dog være
et problem at komme af med vandet. 
“Kan man ikke komme af med vandet,

må man enten inddæmme det eller lede
trafikken udenom,” fortæller Peer Harp-
søe. 
Brandvæsenet har derfor indkøbt en

masse flade stormsække, der automatisk
suger vand og vokser, så de fungerer som
dæmninger. 
Til efteråret får Brandvæsenet to 500

meter lange dæmninger, der kan dæmme
op for vand, der stiger til omkring 80
centimeter. Dæmningerne kan sættes
sammen, så de kan anvendes som vand-
kar. De fyldes med vand med en pumpe. H
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Tidligere var det
kun videnskabs -
folk, der snakkede
om klimaforan -
dringer. Men vejret
har forandret sig. 
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kraftige pumper kan hver
pumpe 5.500 liter vand
20 meter op i minuttet.
Sammen med 22 mindre
pumper, som hver kan
flytte 600 liter vand i mi-
nuttet, bliver den sam-
lede kapacitet 60.000
liter i minuttet.

Skybruddet 2011
Ved skybruddet 2. juli
2011, hvor der faldt 135
mm regn, var flere kriti-
ske samfundsfunktioner
truet:
£ Rigshospitalet med

oversvømmede kældre
og elevatorer ude af
drift. Traumecentret
måtte flyttes til Herlev
Hospital. 

£ Banedanmark oplevede
en oversvømmelse, der
var lige ved at lamme
en stor del af landets
banestrækninger.

£ Politigården fik tele-
fonsvigt. 

£ Alarmcentralen ople-
vede svigt af kommu-
nikationsudstyr og
disponeringsteknik.

Overbrandmester
Peer Harpsøe
(tv.) og vice-
brandinspektør
Henrik Hansen
med de nye, min-
dre pumper, som
hver kan flytte
600 liter vand i
minuttet.  


