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         Politianmeldelse vedr. hærværk for ca 25.000 kr 
 

På vegne af vejudvalget for ovennævnte ejerlaug anmelder jeg herved, efter grundig vejledning af 

Polititelefon 114, et hærværk udført på 2 nyopsatte trafiksteler af metal. 

Ejerlauget er en sammenslutning af villa- og rækkehusejere fra de vestligste dele (vest for  

Vesterled) af Østerled og Solvænget samt hele Soldalen, alle postnr 2100. Vejene er private 

offentlige veje, således at udgiften til vedligeholdelse mv. påhviler grundejerne. Vejene har i 

forbindelse med Nordhavnsvejtunnelbyggeriet indtil for nylig fungeret som smutveje for 

morgentrafik og eftermiddagstrafik ind og ud af Strandvejen langs havnen. Gennemkørslen af 

ekstern trafik har været op til 800 biler pr døgn. Samtidig er der i Østerled på flere trafikhindrende  

betonbaser ophængt store blå rør, der anvendes i forbindelse med ovennævnte byggeri. For at 

reducere farten af den gennemkørende trafik, har ejerlavet efter telefonisk aftale med Københavns 

Kommune opnået tilladelse til at erstatte de for mange år siden af Københavns Kommune tilladte 

træsteler ved de etablerede ”trafikbump” på Østerled og Solvænget med steler af metal opsat på 

samme positioner som de tidligere knækkede træsteler. 

 

De 10 nye metalsteler type Amsterdam er stationære steler til støbning direkte i beton. 

En stele er 1,45 m høj, hvoraf 0,7 m er nedstøbt. Se firmahjemmeside www.trafikprodukter.dk 

Etablering blev foretaget i marts 2015 af firma Pankas: www.pankas.dk for 65.000 kr incl moms 

Denne udgift er afholdt af ejerlauget. Der har siden været en del påkørsler af stelerne, hvilket har 

medført en række afskalninger på stelerne ligesom et par af stelerne er rystet løse i deres 

fundament. Næsten samtidig med opsætning af disse steler opsatte Københavns Kommune 

vejspærringer ved de østlige udmundinger af Østerled og Solvænget i Strandpromenaden, hvorved 

den tidligere ”smutvejstrafik” morgen og aften er ophørt. Trafikken nu er næsten udelukkende 

lokaltrafik fra hele villa/rækkehusområdet samt den eksterne trafik, der alene betjener området. 

 

Efter denne forhistorie, som var ønsket af polititelefon 114, kommer så selve anmeldelsen: 

 

Hærværksepisode no 1. er en oversavning i asfaltniveau af den nordlige stele på trafikbumpet 

vest for vejkrydset Soldalen/Solvænget. Oversavningen fandt formodentlig sted onsdag d 27 Maj 

2015 kl ca 01, idet de nærmeste beboere da blev vækket af gadestøj bestående af dels metalagtige 

lyde og dels muntre stemmer i et ungt toneleje. Tidligt om morgenen fandt disse beboere overdelen 

af trafikstelen liggende i rendestenen og ved siden af en tømt vinflaske, som blev taget i forvaring. 

 

Hærværksepisode no 2. blev opdaget fredag d 5 Juni 2015 på den nordlige stele ved trafikbumpet 

ved vejkrydset Solvænget/Vesterled. Som ved den første episode drejer det sig om en oversavning 

af stelen i asfalthøjde. Stelens øverste del lå også her i rendestenen. Ingen beboere har bemærket 

noget mistænkeligt før opdagelsen, hvorfor oversavingstidspunktet er ukendt. 

 

Fælles for de 2 episoder er, at der er anvendt professionelt værktøj til steleoverskæringerne 

formodentlig en vinkelsliber. Skærefladerne er lige og tyder på god erfaring med anvendelse af  

værktøj. 

 

Der er pt ingen skader på de øvrige 8 steler. 

 



Ejerlauget har dd. foranlediget tilsyn af de to ødelagte steler ved den danske forhandler- 

ovennævnte firma: trafikprodukter. Tilsynet blev udført af Karsten Munk (mobil24295697) der 

kunne fastslå, at det drejede sig om en oversavning, idet en stele leveres i eet stykke. Firmaet 

kender ikke til reparationsmetoder, men anbefaler total ophugning af de nederste steledele, 

anskaffelse af to nye steler samt nedstøbning af disse. Der kunne ikke gives tilbud, men da stelerne 

koster 6000 kr stykket incl moms, og da det kræver en stor indsats først at hugge den gamle beton 

ud ned til 70 cm dybde for at fjerne hele den nederste steledel samt fornyet nedstøbning af nye 

steler, må retableringen forventes at ville koste nær 25.000 kr incl moms. 

 

Ejerlauget må belaste sine ejere med disse omkostninger, da lauget ikke har nogen forsikring. 

Lauget har ikke et CVR nr. 

 

Som anmelder repræsenterer jeg vejudvalget, der er underlagt laugets bestyrelse. Bestyrelsens 

formand er Ulrik Danneskjold-Samsøe og han og de øvrige medlemmmer findes anført på laugets 

hjemmeside, som er anført øverst. Mit navn er Ib H. P. Andersen, Østerled 18, 2100 Kbh Ø. 

CPR: 1907360047 , telefon 39184739 og mail:ib.andersen@dadlnet.dk. 

 

Mvh Ib Andersen 
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Addendum til ”Politianmeldelse vedr. hærværk for ca 25.000 kr” 

af 8-6-2015 kl 1757. 

 
Denne efterfølgende e-mail fremsendes, da der siden den første anmeldelse er fremkommet flere og 

mere præcise oplysninger. 

 

Først vedr. beskrivelsen af episode 1. De nærmestboende har dels kunnet udvide deres beskrivelse af 

oplevelserne i forbindelse med episoden og har dels haft tilgang af ekspertise vedr. skæreprocesser. 

Med afsenderens tilladelse vedhæftes disse beskrivelser.  

 

Anvendelsen af en laserskærer, der er lydløs, forklarer, hvorfor der kun er genereret mimimal støj i 

forbindelse med hærværket. Samtidig må det formodes at reducere antallet af mulige mistænkte, da et 

sådant skæreudstyr er særdeles kostbart. 

 

Dernæst en korrektion af det tidligere anførte prisoverslag, der nu kan erstattes af et 

tilbud på fuldstændig retablering af de to afsavede steler. Dette mere præcise tilbud fra  

det firma, der for knap 3 mndr siden opsatte de 10 steler, andrager ca 20.000 kr incl moms.. 

   

Mvh Ib Andersen, Østerled 18, 2100 København Ø  tlf 39184739 

 (samme anmelder som ved anmeldelsen af 8-6-2015). 
 

 


