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 08:16            Motorring 3                Brand-Bil i det fri               Brand i bil slukket med 1 HT. 

 08:26 Svendebjergvej Brandalarm Blind alarm, eftersyn foretaget, iab. 

 08:40 Tom Kristensens Vej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Ryddet vej for vragdele samt 
 overdraget skadestedet til politiet. 

 09:12 Brydes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 

 09:35         Damgårdsvej           Brandalarm               Blindalarm. Aktiveret pga. Madlavning. 

 

 10:17         Park Alle               Brandalarm              Blindalarm. Røg fra afprøvning af røgkanon. (tyverisikrings anlæg) 

 10:26 Rejsbygade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 10:44 Sturlasgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af  
 anlægget under udførelse af andet arbejde. 
 
11:14         Nyager Vænget         Brandalarm               Blindalarm. Aktiveret pga. Håndværker 

 
 
 
 11:15         Brandholms Alle         Mindre brand             Mand amok i lejlighed. Intet for brandvæsnet. 
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 11:48 Ryesgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 12:03 Frederiksberggade Brandalarm Røgudvikling fra defekt elevatormotor, ingen brand. Slukket for strøm til elevator  
 samt påbegyndt indsats for at åbne elevatorstol hvor 4 personer var lukket inde på 
  3. sals højde. Det lykkedes dog personerne ved egen hjælp at komme ud før  
 beredskabets personale var kommet op på etagen. Ingen af personerne havde  
 været eksponeret for røg. Informeret viceværten om hændelsen. 

 12:25 Arne Jacobsens Allé Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor personbil var kørt ind i  
 autoværn. Overdraget skadestedet til ambulancepersonalet og  
 ejendomspersonalet. 

 12:51 Carsten Niebuhrs Gade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

  

 14:08 Dalslandsgade Eftersyn Foretaget eftersyn grundet melding om kemisk lugt på gang på 3. sal. Foretaget  
 indsats/eftersyn med 2 mand iklædt åndedrætsbeskyttelse, uden at finde kilde til  
 lugten. Knust vindue på gangen for etablering af fraluftsåbning. Alle værelser på  
 gangen efterset, iab. Ingen lugt konstateret på øvrige etager i ejendommen.  
 Beboere instrueret i at kontakte beredskabet såfremt lugten kom igen. Overdraget 
 skadestedet til politiet. 

 14:58 Godthåbsvej Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Fejet vejbane for vragdele  
 m.v. 
 
 15:06         Plovheldvej             Brandalarm              Blindalarm. Årsag ukendt.  

 

 15:25         Primesvej Redning Andet Pige på 6 år havde fået hånd i klemme i en elevationsstol. Skruet stolen fra  
 hinanden og frigjort hånden. 

 15:32 Strandgade Bål på gade Ild i byggeaffald på gaden, forsøgt slukket af beboer ved brug af pulverslukker.  
 Foretaget endelig slukning ved brug af HT-rør. 
 
 15:49         Kettevej               Trafikulykke               Sikring af skadested. Frigørelse af 1 person med nakkesmerter. Person bragt på HVH af ambulance. 
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 15:52 Horsekildevej / Blankavej Trafik ulykke Foretaget sikring og oprydning af div. stoffer fra skadested med færdselsuheld  
 hvor MC, personbil og cyklist er involveret. 

 17:10 Mågevej / Borups Allé Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 2 personbiler var  
 involveret. Konstateret ingen tilskadekomne. Aftaget kabler fra batteripoler på  
 begge biler og foretaget oprydning på skadestedet. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 

 17:28 Willemoesgade  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 18:05 Sundbygårdsvej Brandalarm Ild i papir på værelse. Slukket af personalet før beredskabets ankomst. Beboeren  
 var udendørs og upåvirket af røgen. Foretaget udluftning, overdraget skadestedet  
 til personalet samt informeret politiet om hændelsen. 

 18:09 Alléen Brandalarm Blind alarm, idet en intern alarm var aktiveret uden påviselig grund. 
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 21:36 Ålholm Plads / Ålholmvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 3 personbiler var  
 involveret. Afbrudt for strøm fra batterier på samt. køretøjer. Udlagt  
 absorptionsmiddel på mindre spild af kølervæske. Flyttet biler til side af vejkryds  
 efter aftale med politiet samt fejet vejbane fri for vragdele og glasskår.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 22:30 Hjulmagerstien Brand-Bil i det fri Ild i kabine på personbil, slukket med HT-rør. Batterikabler demonteret.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 22:52 Nansensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 00:05 Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 02:02 P. Knudsens Gade /  Trafik ulykke Foretaget sikring af skadested samt opsamling af div. stoffer og rengøring af  
 Enghavevej kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld hvor 2 køretøjer var  
 involveret. Biler flyttet ind til vejkant. Overdraget skadestedet til politiet. 

 02:23 Prinsesse Charlottes Gade Brand-Bil i det fri Brand i bil, slukket med HT-rør tilsat A-skumvæske. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 

 02:43 Nørrebrogade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget,  
 intet at bemærke. 

 02:43 Amagerbro Torv Skraldespand i det fri-Brand/ Ild i 2 skraldespande, slukket med hhv. HT-rør og vandslukker. 

 05:27 Rejsbygade Brandalarm Blind alarm, idet en sprinkler var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:46 Gerbrandsvej Brand-Bil i det fri/ Mindre brand i bil, slukket med HT-rør. Overdraget sagen til politiet. 

 07:39 Sundholmsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

 07:57 Hf. Formosa Ass. til ophjælpning/ Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 

 14. september 2016 Side 4 af 4 


