
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-10-2016 til kl. 08.00 den 09-10-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:23 Studsgaardsgade Brand i Bil i det fri Brand i bagagerum i bil i det fri. Slukket med tågesøm tilsat A-skum. 

 09:02 Finsensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 09:11 Ålholmvej Brand i Bil i det fri Brand bil i det fri. Slukket med HT-rør. 

  09:30                      Fabriksparken     Brandalarm Blind alarm uden påviselig årsag. 

 10:39 Roskildevej/Motorring 3 Trafikulykke Assistance til station Glostrup i forbindelse med færdselsuheld. 

 10:45 Frederiksberg Runddel Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 11:00 Maltagade Eftersyn Eftersyn for gaslugt. Intet at bemærke. 

 11:10 Stationsporten Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 11:22 Ole Maaløes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 12:41 Hf. Formosa Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds  og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 13:13 Myggenæsgade Røg fra bygning Blind alarm idet anmelder antog røg fra tyverisikringsanlæg for ildløs. 

 14:27 Tølløsevej Røg fra Institution Brand i værelse i sidebygning til 2 etagers villa, indrettet til institution. Værelse  
 brandskadet samt røgspredning til opholdsstue og køkken. Følgeskade firma samt  
 brandstedsevaluator rekvireret. Drejestige rejst for kontrol af brandspredning til  
 tag. Skadestedet overdraget til politiet. 

 

 15:25 Amagerbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 



 16:38 Enghavevej Røg fra Lejlighed Brand i lejlighed slukket med HT-rør. Tryksat trappe og indsat 1 røgdykkerhold til  
 slukning samt eftersøgning i lejligheden. Ingen personer fundet. Efterfølgende  
 røgspredning til trappe. Lejlighed og trappe udluftet og loft efterset for eventuel  
 røgspredning,  Følgeskade firma samt brandstedsevaluator rekvireret.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 16:48 Møntmestervej Springtæppe Assistance i forbindelse med springtæppeaktion. Personen sikret af politiet inden  
 Beredskabets  ankomst. 

 17:05 Emdrupvej Eftersyn Røg fra lejlighed grundet glemt gryde på komfur. Gryde smidt ud af vindue før  
 Beredskabets  ankomst. Lejlighed efterset. 

 17:49 Hamletsgade Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed grundet ukorrekt brug af varmeplade. Varmeplade slukket samt  
 lejlighed og opgang udluftet 

 20:05 Julius Andersens Vej Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand i det fri. Slukket af forbi kørende. Foretaget eftersyn.  

 20:32 Tranehavegård Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel. 

 22:11 Islevbrovej Ild i container Slukket med HT. Rør.  

 22:17 Amagerbrogade Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

 22:35 Høje Gladsaxe Vej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Afmonteret batteripoler og  
 vendt køretøj der stod på siden samt fejet kørebane og markeret køretøjer som  
 ikke kunne flyttes. Tilset patient med  smerter og overdraget denne til  
 ambulancepersonale. 
 Den ene bilist havde ved brandvæsenets ankomst forladt skadestedet. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 23:14 Lyongade Ass. til ophjælpning Stoppet pr radio. 

 23:49 August Wimmers Vej Container i det fri-Brand Ild i affaldscontainer i det fri, slukket med HT-rør. 

 23:51 Motorring 3 Trafik ulykke Sikring af skadested og oprydning.  

 23:53 Vester Voldgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 00:00 Høfftingsvej  Ild i container Ild i container slukket med HT. Rør. 

 00:14 Sydhavnsgade Trafik ulykke Sikring og oprydning på skadested samt udlægning af opsugningsmiddel. 



 00:21 Vilhelm Thomsens Alle Ild i container Slukket med HT. Rør.  
  

 01:41 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 01:53 Robert Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 03:05 Vilhelm Thomsens Allé Container i det fri-Brand Ild i affaldsskur ved beboelsesejendom, slukket med HT-rør tilsat skum. Ruder i  
 beboelsesejendommens ene side fra stueetage til 2. sal revnet grundet kraftig  
 strålevarme. Eftersyn for røgspredning til berørte lejligheder foretaget, iab.  
 Skadeservice tilkaldt og skadestedet, overdraget til politiet. 

 04:24 Finsensvej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 Forsyningsledningen. 

 05:02 Enghavevej Røg fra Lejlighed Eftersyn foretaget i opgange Enghavevej nr. 8 og nr. 10, samt loftsrum og baggård  
 i forbindelse med anmeldelse om røg fra lejlighed. 

 06:09 Finsensvej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i  
 Sprinkleranlægget. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 

  


