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Københavns Brandvæsen afholdt redningsøvelse 
i Carlsberg Byen  
 
Specialtjenesten i Københavns Brandvæsen testede deres 
beredskab i en højderedningsøvelse på NCC’s byggeplads i 
Carlsberg Byen. 
 
Specialtjenesten i Københavns Brandvæsen afholdt i går en sikkerhedsøvelse på NCC 

Constructions byggeplads i Carlsberg Byen. Alle bygninger på pladsen rækker nu op over 

22 meter, hvilket stiller særlige krav til sikkerheden, hvis der skulle opstå en alvorlig 

hændelse.   

 

Specialtjenesten testede deres procedurer i forbindelse med en tænkt situation, hvor 

bl.a. en kranfører får et ildebefindende og skal reddes ned.  

 

”Alt gik efter planen. Vi gennemførte en del af højderedningsøvelserne fra én af de mere 

end 60 meter høje kraner. For os er det vigtigt at komme ud af vores vante rammer og 

dygtiggøre os i at foretage en redning i højden samtidig med, at vi sikrer os selv, siger 

Thomas Vince, brandmand i Københavns Brandvæsens Specialtjeneste. 

 

Erling Thygesen, der er projektdirektør i NCC Construction Danmark udtaler:  

 

”I NCC prioriterer vi sikkerhed meget højt og har et klart mål om nul ulykker. Derfor er 

det naturligt for os at stille byggepladsen til rådighed for Københavns Brandvæsen til en 

redningsøvelse. Der kan komme værdifuld læring ud af en øvelse som denne, og selvom 

vi har vores eget beredskab, vil det være dem, vi vil henvende os til for hjælp, skulle der 

opstå en alvorlig hændelse i højden.”  

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst: 

 

Thomas Vince, Brandmand i Københavns Brandvæsens Specialtjeneste, telefon 26 25 05 27 

Ghita Borring, Kommunikations- og marketingchef, NCC Construction, telefon 41 70 44 40 
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NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads 

og NCC Housing.  

I 2012 havde NCC i Danmark en omsætning på ca. 5,7 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. NCC Construction 

Danmark bygger boliger, kontorer, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark. 


