
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-03-2016 til kl. 08.00 den 09-03-2016

DØGNRAPPORT

Tidspunkt Adresse BeskrivelseMelding

08:20 Hans Knudsens Plads Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra 

madlavning.

Brandalarm

08:24 Galionsvej Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af tyveribeskyttelsesrøg.Brandalarm

09:35 Rømersgade Blind alarm, grundet håndværkers arbejde med stige foran 

linjedetektor.

Brandalarm

11:51 Hedegaardsvej Alameret til børn som sad fast i mudder. Brandvæsenet blev stoppet 

før ankomst, da børnene var kommet fri.

Redning Andet

13:51 Kongelundsvej Rejst drejestige og fejet skorsten flere gange. Udtaget skidtbakke 

med løbesod. Kontrolleret skorsten iab. Vejledt om, at undlade at 

bruge skorstenen indtil skorstensfejermester har set den efter.

Skorst.brand-Hårdt tag

15:37 Birkedommervej Færdselsuheld med 4 biler. Sikret skadestedet, assisiteret ambulance 

samt rengjort vejbanen for vragdele. Overdraget skadestedet til 

politiet.

Færdselsuheld
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17:49 Rantzausgade Ved brandvæsenets ankomst fortæller beboere i ejendommen at de 

har set flammer og røg fra vinduet 2. sal, at der lød et større brag og 

at der efterfølgende er begyndt at løbe vand ned i lejligheden under. 

Tryksat trappen. Indsat en tur med HT til eftersøgning og slukning 2. 

sal, sprængt dør for adgang. Slukket mindre ildløs under køkkenvask 

samt sat prop i vandrør under køkkenvasken. Indsat 1 tur på 1. sal til 

vandskadebekæmpelse. Indsat 1 tur til eftersyn 3. sal, intet at 

bemærke. Sprængt døren for adgang i stuen og iværksat 

vandskadeafhjælpning. Foretaget eftersyn i kælder, intet at 

bemærke. Foretaget brandstedsevaluering. Overdraget skadestedet 

til skadeservice.

Det viser sig, at det der har været ild i en skraldespand under 

køkkenvask, denne har tilsynelandende antændt en flaske med 

husholdningssprit og en dåse med lightergas, som har forårsaget en 

eksplosion. Eksplosionen har skudt skuffefronten af, og branden eller 

eksplosionen har forårsaget lækage i VVS-installationen. Denne har 

slået branden ned og forårsaget vandskade.

Køkkenskab og skuffe udbrændt. 1 lejlighed lettere røgskadet. 2 

lejligheder vandskadet.

Røg fra Lejlighed

17:54 Langelandsvej Ild i affald efter gårdsammenlægning, gammel plankeværk mm. 

Slukket med HT tilsat skum. Overdraget skadestedet til politiet.

Affaldsoplag i det fri-Brand

18:23 Hillerødgade Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.Brandalarm

18:44 Frederiksborggade Ild i 16m3 vippecontainer fyldt med træ. Slukket med 2 HT-rør. 

Rekvieret bil til tømning, dette var ikke muligt. Vanskeligt at være 

sikker på slukning uden at tømme containeren. Fulgt transportbilen 

med container til Nordhavnen, hvor container kan stå uden fare for 

omgivelser i tilfælde branden skulle blusse op igen.

Container i det fri-Brand

18:56 Jens Jessens Vej Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret 

person.

Brandalarm

20:39 Dannebrogsgade Beboer havde hørt naboens røgalarm var aktiveret. Foretaget 

eftersyn, intet at bemærke.

Eftersyn
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21:27 Arne Jacobsens Allé Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs 

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

Brandalarm

21:32 Bag Rådhuset Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.Brandalarm

23:25 Kirsebærhaven Alarmeret til ild i containere. Stoppet før ankomst.Eftersyn

05:55 Vingegavl Ild i mindre tæppe, som var slukket og bragt ud på fransk altan ved 

brandvæsenets ankomst. Udluftet lejlighed og kældergang. Mindre 

brandskade på karm til altan, ellers intet at bemærke. Overdraget 

skadestedet til politiet.

Røg fra Lejlighed

06:06 Ørestads Boulevard Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra 

bad.

Brandalarm

06:33 Hedegaardsvej Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra 

madlavning.

Brandalarm

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80
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