
 

DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-04-2016 til kl. 08.00 den 26-04-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
08:10  Øster Allé   Trafik ulykke   Fejemaskine væltet. Opsamlet lidt olie med absorberingsmiddel. Kontakter selv  

autohjælpsfirma til at rejse maskinene op.  
 

08:21  Øresundsmotorvejen  Trafik ulykke   Tre biler stødt sammen på motorvejen. Moderate skader på alle tre køretøjer. En  
København C person kørt på hospital. Sikret skadested, fejet kørebane for diverse stumper og  
kørt bilerne ind i nødspor.  
 

08:48  Øresundsmotorvejen  Trafik ulykke   1 person fastklemt. Klippet fri med hydraulisk værktøj og overgivet til ambulancetjenesten. 
Skadestedet sikret med blink og køretøjer marcheret rigtigt op. En forbikommende ladvogn fra firma  
Viking blev af chaufføren anbragt til sikring inden brandvæsenets ankomst.  
Begge biler stærkt beskadiget.  
Udlagt skum til sikring af skadested, udlagt to poser absorberingsmiddel til  
opsamling. Rengjort kørebane for diverse og trukket begge køretøjer ind til siden  
med spil på redningsenhedens køretøj. 
 

09:02 Hvidsværmevej  Brandalarm  Blind alarm grundet støv fra håndværkeres arbejde 

.  
09:04  Vester Voldgade  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren.  
 

09:18 Rådhuspladsen   Eftersyn   Genopblussen af tidligere ildløs i etageadskillelse. Kælder stærkt brand- og  
røgskadet. Restaurant KFC og bagtrappe røgskadet. Restaurant Burger King mindre  
røgskade på 1. sal. Nedtaget ca. 10 m2 loft for afslukning, boret huller i loft for afslukning med  
tågesøm. Ventileret røgfyldte restauranter og bagtrappe. Efterset områderne med termisk kamera.  
 

09:25  Langebrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
arbejde tæt på detektoren. 

09:36  Sjællandsgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.  
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11:31 Kvæsthusgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.  
 
11:49  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  

detektoren.  
 

13:36  Brydes Allé   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:03 Dyringparken  Brandalarm  Blind alarm brandtryk aktiveret ved en fejl. 

14:22 Sollentuna Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet der var service på anlægget 

 
16:26  Amagerfælledvej  Færdselsuheld  Sikret skadested hvor to biler var stødt sammen. Tilset patient til ambulance kom.  

Skubbet køretøjet ind til fortovet og opsamlet bremsevæske med absorberingsmiddel.  
Fejet vejen for diverse stumper. Politi overtog.  
 

16:50  Florensvej   Eftersyn   Eftersyn efter ild i spagnum i altankasse, i.a.b.  
 
17:22  Mjølnerparken   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  

detektoren.  
17:28 Park Alle  Brandalarm 

18:52  Tietgensgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:06  Borgbjergsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
19:30  Godthåbsvej   Eftersyn   Eftersyn af trykkoger, der var eksploderet i køkkenet. Kvinde kørt på hospital med  

skoldninger. HFI-relæ havde afbrudte for strøm. Tilrådet beboer at kontakte  
elektriker inden der sattes spænding på igen. 

19:30 Amagermotorvej Færdselsuheld  Solouheld på motorvej, sikring af skadested foretaget. 
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21:05  Tyborøn Allé   Røg fra Institution  Brandvæsenet kaldt af en af brandvæsenets vægtere. Ved brandvæsenets  
ankomst røg fra udluftningskanaler ved vindue i stuetage og tydelig røgsværtning  
af vinduer. Sprængt 2 hoveddøre og 2 gangdøre for adgang. Vesterbros sprøjte og  
et hold fra Specialtjenesten trængte ind via hovedindgang med et HT-rør medens  
et hold fra Specialtjenesten trængte ind fra bygningens modsatte ende med et HT-  
rør. Toiletruller på tændt komfur brændt, afslukket disse. Ca 4 m2 gulv i gang ud  
for brandlidte rum brændt. Opskåret 8 m2 gulv for afslukning, hele  
gulvkonstruktionen stærkt brandskadet på 4 m2. Foretaget udluftning og eftersyn  
i tilstødende lokaler, moderat røgskade. Ventileret hele stueetagen. fortaget  
eftersyn på 1. sal i.a.b. Kaldt følgeskadefirma.  
 

21:39  Frederikssundsvej  Færdselsuheld  Ved brandvæsenets ankomst klager føreren af Chevrolet over summen i nakken  
Hvor på hun påføres nakkekrave og overgives til ambulancetjenesten. Bilen er  
blevet påkørt bagfra uden synlige skader. Modparten har forladt stedet. Politi  
overtog.  
 

22:24  Hans Kirks Vej   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
detektoren.  
 

23:03  Solbjerg Plads   Brandalarm.   Håndværkere på stillads afbrød liniedetektor. Detektoren frakoblet resten af  
natten grundet det fortsatte arbejde. Stedlig vagt orienterer vagt om tilkobling i  
morgen tidlig.  
 

22:40 Brostykkevej  Færdselsuheld  Sikring af skadested 
 

23:13 Albertslund Station Person under tog Person ramt af S-tog, indsat mandskab til nødbebehandling af tilskadekommen, sikret skadested  
    og hjulpet ambulancepersonel med transport af patient. Spulet og rengjort skadested.  
    Overgivet skadested til politiet. 

 
05:14  Store Krog   Brandalarm  Kaldt til aktiveret nødkaldeanlæg. Der var batterifejl på anlægget.  
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06:01 Priorparken  Brandalarm  Blin alarm idet en sprinkler var påkørt af truck. 

06:48 Spurvevej  Eftersyn  Foretaget eftersyn med termisk kamera af varm skorsten, skorsten renset.  

 

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