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08:05  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 

08:46  Artillerivej   Assistance til politiet  Eftersøgningsopgave for politiet med drone. 

09:28  Vordingborggade Bål på gade   Bål med jernbane svelle under bro af slukket med HT-rør og skum.  

09:42 Slotsherrens Vænge Brand alarm  Blind alarm, udløst af støv. 

09:45  Jernholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var blevet påkørt og derved  
aktiveret. 

09:46 Jernholmen  Brand alarm  Blind alarm, årsag uoplyst. 

11:14  Nis Lorenzens Vej  Røg fra Lejlighed  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  

foretaget, kraftig os fra madlavning ikke ildløs. 

11:25  Herninggade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
patient. 

11:35  Langelinie Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:39 Hammerholmen Brand alarm  Blind alarm, teknisk fejl. 

12:12  Agts vej     TEST AF OMEGNSKOMMUNER… 

 
 
 



 

DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-11-2016 til kl. 08.00 den 23-11-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
08-11-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 2 af 4 

13:13 Øresundsmotorvejen Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor lastvogn  
havde tabt skur af blokvogn i 1. og 2. vognbane på motorvejen.  
Foretaget afspærring af motorvej i vestgående retning ved brug af  
indsatskøretøjer og skiltevogn. Afviklet trafik i nødspor for at undgå  
lang kø. Chaufføren kunne ved brug af lastvognskranen løfte skuret  
op på blokvognen igen og køre ind i nødspor for nærmere eftersyn  
og. evt. reparation af vogntog. Autoværn beskadiget, bundet fast med  
strop for hurtigt at kunne fjerne afspærringerne og genåbne vejen  
for trafik. Overdraget skadestedet til vejdirektoratet for reparation af  
autoværn. 

13:49 Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
15:28  Sundbygårds vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
  

15:47  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:18 Sønder Ringvej  Brand alarm  Blind alarm, alarmtryk påkørt. 

17:02 Jyllingevej/Motorring 3 Trafik ulykke  Sikret skadested, oprydning. 

18:04  Thors gade   Brandalarm   Ild i skraldespand slukket af personale inden beredskabets ankomst.  
Foretaget udluftning og retablering af ABA-anlægget.  
 

18:16  Sokkelundsvej   Røg fra Lejlighed  Glemt gryde over tændt blus medførte røgspredning til lejlighederne i  
stue etagen og 1. sal. Trængt ind i lejligheden i stueetagen via  
køkkenvinduet da man ikke kunne få kontakt med beboeren, og ej  
heller bryde døren op. Fjernet gryden fra blusset, vækket beboeren  
samt udluftet lejlighederne og trapperummet. 
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19:03 Grønne led  Container i det fri-brand Ild i underjordisk papircontainer, slukket med et HT-rør. 

19:33  Utterslev Torv   Il i skraldespand i det fri  Ild i skraldespand slukket med vandslukker. 
  
20:33  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

20:37 Hendriks Holms Boulevard Brand alarm  Blind alarm, teknisk fejl. 

22:10  Georg Brandes Plads Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning. 

22:43 Banegårdsvej, Østbrovej Ild i affald  Slukket før Vores ankomst. 

23:09  Kronprinsensgade Eftersyn   Kraftig lugt i butikken, foretaget udluftning. 

00:22 Solbærstien  ild i mindre bygning Ild i flaskecontainer, slukket med et HT-rør. 

00:31 Blågårds Plads  Ild i container i det fri  Ild i container i det fri slukket med HT-rør med A-skum.  
    
00:37  By stævne parken  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
01:09  Peder Lykkes Vej  Trafikulykke   Mødt på stedet ej i brug.  
 
03:31  Vanløse Allé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient.  
 
06:49  Dige vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  

tæt på detektoren. 
  

06:55  Nyelands vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning.  
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07:15  Vingårdstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet detektor blev aktiveret af reol der blev flyttet.   

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


