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08:06  Nandrupsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
08:42  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme  

tæt på detektoren  
 

09:17  Langelinie Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
uden at have frakoblet gruppen  

09:21 Egevolden  Brandalarm  Blind alarm, idet en karamel ifm. Sidste skoledag ramte detektor 

09:45  Leifsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
arbejde tæt på detektoren  
 

10:37  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
Detektoren. 
 

10:49  Langelinie   Ild i skraldespand,  Ild i skraldespand, slukket før ankomsten. Kølet metaloverfladen med vand.  
 
11:18  Hollændervej  Springtæppe.   Ved brandvæsenets ankomst var personen gået ind igen. 

11:25 Rudbølvej  Ild i græs  Ild i hæk efter brug af ukrudts brænder, slukket før beredskabets ankomst 

18:13 Gymnasievej  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret uden påviselig grund  

11:27  Gyldenløvesgade  Trafik ulykke  Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Sikret skadestedet samt foretaget   
oprydning. Skubbet biler ind til siden for hurtig åbning af vejbaner.  
 

11:41  Valbyholm Brandalarm  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme  
tæt på detektoren  
 

12:19  Overgaden Oven Vandet  Gas-Gaslugt  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn foretaget,  
intet at bemærke  



 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-05-2016 til kl. 08.00 den 28-05-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
28-05-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 2 af 4 

12:45  Fredericiagade  Defekt gas  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn foretaget,  
     intet at bemærke 

14:27  Centrumforbindelsen Trafik ulykke  Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Et af køretøjerne havde dog forladt  
skadestedet. Foretaget afspærring samt sikring af skadestedet. Assisteret med  
førstehjælp samt forberedt for evt frigørelse - ej i brug. Overdraget skadestedet til  
politiet.  
 

14:44  Vermlandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
produktionsanlæg  
 

15:13  Stormgade   Ild i bil  Røg fra overophedet motor antaget for røg fra brand - ej i brug.  
 
15:40  Ny Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
15:58  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
16:10  Carl Jacobsens Vej  Ild i bil  Ild i varmtvand anlæg på ombygget hestetrailer, slukket med HT-rør. Frakoblet  

batteri.  
 

16:29  Vingelodden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
16:32 Lysefjordsgade   Ass. til ophjælpning Stoppet på radio  
 
17:44  Nørrebrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren  
 

17:45  Øster Søgade   Eftersyn  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke  
 

18:31  Mjølnerparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en grill.  
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19:03  Frederiksborggade  Eftersyn  Rejst drejestigen for at nedtage ca. 1 m2 løst murværk.  
 
20:09  Sjællandsbroen   Trafik ulykke  Færdselsuheld med 3 biler impliceret. Sikret skadestedet samt assisteret med  
     førstehjælp. Foretaget oprydning samt flytning af biler.  

20:34 Kildevældets Alle Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret ved en fejl 

20:48  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Ild i lejlighed, slukket med HT-rør. Tryksat gangen for at holde denne røgfri.  
Eftersøgt og fundet person der blev bjærget ud af lejligheden. Personen behandlet  
Med ilt og efterfølgende overgivet til ambulancen. Personalet fra plejehjemmet  
gjorde en rigtigt god indsats ved at først gøre opmærksom på at der var brand på  
stedet, at der manglende en person samt ved at vise køretøjerne frem til den  
rigtige adresse. Samlet set bidrog personalet til at personen kunne reddes ud i live.  
 

21:00  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en liniedetektor var aktiveret af stærkt sollys.  
 
21:04  Magistervej   Ild i knallert  Ild i knallert på gårdsplads, slukket med HT-rør tilsat skum. Overladt sagen til  

politiet.  
 

21:24  Ryparken   Røg fra Lejlighed Mindre brand i altankasse, slukket før ankomsten. Rejst drejestigen for eftersyn af  
altan og lejlighed, iab. Afslukket mindre brand i buskads under altanen med HT-rør.  
 

22:15 Frederikssundsvej  Trafik ulykke  Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Ingen personskade. Foretaget oprydning af  
kørebanen.  
 

22:16  Lyneborggade   Brandalarm   Ild i container i baggård, slukket med HT-rør. En snarrådig beboer havde trukket  
containeren ud af skraldeskuret før brandvæsenets ankomst, hvilket begrænsede  
både brandens omfang og de efterfølgende skader.  
 

23:31 Krogerupgade   Ild i container   Ild i 200 l container, slukket med HT-rør.  
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01:30  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Ved ankomsten oplyste personalet at det brændte kraftig i en lejlighed samt at der  
manglende en person. Udlagt HT-rør for afslukning og eftersøgning. Fundet en  
person i lejligheden som blev bjærget til det fri samt behandlet med ilt indtil  
ambulancen ankom til skadestedet. Slukket mindre brand på komfur samt  
foretaget udluftning af lejligheden. Overdraget skadestedet til politiet.  

 
01:33  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad.  
 
01:58  Bådehavnsgade  Forurening   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
     korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke 

03:23  Amager Strandvej  Ild i bil  Ild i bil, slukket med HT-rør. Bil udbrændt.  
 
04:29  Husum Vænge   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

05:45 Søndre Kystagervej Ild i affald  Bål på stranden slukket med 1. HT  

 

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


