
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-04-2016 til kl. 08.00 den 02-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

08:21 Sofus Francks Vænge Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

10:09 Holbækmotorvejen Ild i græsrabat Foretaget eftersyn på motorvejsstrækningen uden at finde nogen ildløs. 

10:54 Indertoften Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

11:33 Betty Nansens Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:51 Dampfærgevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
13:13 Roskildevej/Englundvej Færdselsuheld Sikring af skadestedet i forbindelse med færdselsuheld hvor to køretøjer var involveret.  

13:43 Karlslundevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 

15:00 Dampfærgevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:46 Brydes Allé Brandalarm Ild i rollator og en beboers hår på plejehjemmet, slukket ved brandvæsenets  
 ankomst. 
 Beboer tilset af sygeplejerske. Ikke behov for ambulance. 
 Foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke. 
 
15:55 Sigynsgade Røg fra Lejlighed ild i køkken slukket med et højtryksrør. 
 Ved ankomst var beboere kommet ud af lejligheden. 
 Udlagt et højtryksrør til og afslukket branden i køkkenet. 
 Udluftet lejlighed og trappe med overtryksventilator. 
 Foretaget eftersyn i ovenliggende lejligheder samt på loftet, men der var intet at  
 bemærke. 
 Rekvireret skadeservicefirma til følgeskabebekæmpelse. 
 Skadestedet overdraget til Skadeservicefirma. 
 
16:26          Nørupvej 30            Dyreredning Redning af papegøje. Rejst redningslift og nedtaget papegøje til ejer.  



 

16:48 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

17:33 Amager Boulevard Olie spild Oilespild fra havereret bil. 
 Udlagt ca 10 liter absodan. 
 Tilkaldt Falck kranvogn overtog skadestedet. 

19:04 Uraniavej Røg fra bygning Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. 
 Der var tale om et bål i en have. 
 Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

19:56 Islevdalvej Røg fra bygning Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. 
 Der var tale om røg fra en grill. 
 Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
20:29          Bymuren              Hjemmerøgmelder Konstateret at en hjemmerøgmelder var aktiveret pga. madlavning. Beboer lufte selv ud. 

20:30 Amagerbrogade Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med 1 højtryksrør. 

20:36 Rued Langgaards Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 

21:00 Bakken Ild i bil Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 

22:42 Lundtoftegade Færdselsuheld Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet  
 ved færdselsuheld hvor to køretøjer var involveret. 
 Udlagt og opsamlet 75 liter absodan. 
 Ingen personskade hos de 6 personer i bilerne. 
 Skadestedet overdragte til politiet. 

 23:02 Brønshøjvej Ild i container Ild i container slukket med et højtryksrør. 
 Container udbrændt. 

 23:14 Godthåbsvej Assistance til politiet Rengøring af vejbanen, efter spild af flydende beton. 
 Fejet gade og spulet gaden for tabt beton. 

 23:20 Landbohøjskolen Ild i affald Ild i en flaske husholdningssprit slukket med en vandslukker. 

 23:29 Stigbøjlen Ild i container Ild i container slukket med et højtryksrør tilsat A-skum 
 Container delvist udbrændt. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 23:35 Sankt Hans Gades Passage Eftersyn Glemt gryde på tændt komfur taget af blusset og kølet i vasken. 
 Foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke. 



00:11 Gammel Kongevej Røg fra Lejlighed Ild i havemøbelhynder på altan slukket af beboeren ved beredskabets ankomst. 
 Foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

01:12 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

02:10 Edith Rodes Vej Ild i affald Ild i træpaller slukket med et højtryksrør. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

02:46 Magnoliavej Ild i bil Ild i personbil slukket med et højtryksrør. 
 Bil udbrændt. 
 Nabobil varmeskadet. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 
 
02:48 Høvedstensvej Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret pga. rygning under melder. Foretaget eftersyn, iab. 

04:38 Roskildevej Assistance til politiet Assistance til politiet. 

05:35 Roskildevej Azssistance til poliitet Assistance til politiet med at få en person, som var låst inde på et værtshus, ud. 

05:54 Rødovrevej Eftersyn Ild i stol på altan, slukket af beboer før brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn, iab. 

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