
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-04-2016 til kl. 08.00 den 16-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:16 Randbølvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 
 
 08:33         Tornehøj              Brandalarm               Blind alarm damp fra bad. 

 09:16 Frederikskaj Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
 uden at have frakoblet gruppen 

 11:13 Havnegade Ild i bygning/ Ild i linnedrum på 3. sal på hotel med røgspredning til gang, værelser og en  
 lejlighed på etagen over brandstedet. Indsats røgdykkere for afslukning og  
 personredning. Evakueret lejlighed over brandstedet samt udluftet denne. Fået  
 kontakt til handicappet person i kørestol på et værelse lige ved siden af branden.  
 Sikret at der ikke skete røgspredning til dette værelse for at undgå en evakuering.  
 Overtryksventileret trappe og gang. Slukket linnedrum med HT-rør. Overdraget  
 skadestedet til politiet og følgeskadefirmaet. 

 11:32 Hovedvagtsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 12:19 Vanløse Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 12:39         Nordre Ringvej          Brandalarm               Fejl alarm brandtryk aktiveret ved en fejl  

 12:41         Fabriksparken           Brandalarm              Blind alarm  

 13:25         Brøndby Stadion         Brandalarm              Blind alarm P.G.A. Madlavning 

 14:07         Krogagervej            Redning                 Dreng på tag i 2 sals højde, ved brandvæsnet ankomst var drengen kommet ned i god behold.          

 17:04 Vimmelskaftet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 17:22 Jagtvej Trafik ulykke/ Rengjort kørebanen efter færdselsuheld. 

 18:29 Peder Lykkes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 



 18:31         Hvidovrevej            Person redning            Person reddet ud af elevator P.G.A. Elevator stop. 
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 19:47         Nordre Ringvej                Olie på vejbane            Absodan på oliefilm på en strækning på 100 M          

 19:57 Peder Lykkes Vej Container i det fri-Brand/ Ild i 200l container, slukket med HT-rør tilsat skum.  

   

 

      



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 01:00 Vigerslev Allé Trafik ulykke/ Melding om færdselsuheld med fastklemte hvor der også var gået ild i bilen. Ved  
 brandvæsenets ankomst var bilen overtændt, men heldigvis var alle personer  
 kommet ud af bilen. Afslukket bilen med 2 HT-rør samt trukket bilen ind til sidenm  
 vha spil. Foretaget oprydning på vejbanen. 

 01:38 Hoffmeyersvej Container i det fri-Brand/ Ild i 2 containere, slukket med HT-rør tilsat skum. 

 02:42 Jens Jessens Vej Container i det fri-Brand/ Ild i container, slukket med HT rør tilsat skum. 

 03:24 Galionsvej Redning Andet/ Udrykningen stoppet pr radio 

 04:37 Asger Jorns Allé Redning Andet/ Assistance til Københavns Politi med dronen i forbindelse med eftersøgning af  
 person ude i Ørestaden. Sendt dronen med IR kamera op i luften for at supplere  
 politiets eftersøgning med hunde. Manden blev senere fundet i godt behold. 
 
 07:09         Sydholmen             Brandalarm               Blind alarm ukendt årsag    

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03 
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