
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-01-2016 til kl. 08.00 den 04-01-2016

DØGNRAPPORT

Tidspunkt Adresse BeskrivelseMelding

09:53 Hulgårds Plads Ild i gummibelægning på legeplads, slukket med HT-rør.Eftersyn

10:01 Holmbladsgade Ved brandvæsnets ankomst, havde beboer lukket for gassen ved 

gasmåler. foretaget eftersyn, iab. Beboer orienteret om, at kontakte 

VVS instalatør for eftersyn af installation.

Eftersyn

10:11 Hulgårdsvej Færdsels uheld mellem 3 biler. Sikret skadestedet, og assisteret 

ambulancetjenesten med behandling af patienter. Efter akutlæges 

vurdering, kunne alle forlade deres køretøj uden assistance fra 

brandvæsnet. Udlagt absodan og efterfølgende ryddet kørebane for 

køretøjer og vragdele. 

Skadestedet overdraget til politiet.

Trafik ulykke

11:22 Ørestads Boulevard Vand fra kanal bag metrostation, kunne ikke flyde naturligt pga is. 

Hvilket medførte at vandet begyndte at løbe over bassinkanten, og 

vidrer ned i teknikrum på metrostation.

Sænket vandstanden i bassin, ved at pumpe vandet over i anden 

kanal. Efterfølgende fjernet is, så vandet kunne løbe frit i kanalen.

Oversvømmelse

11:57 Sjællandsgade Eftersyn i forbindelse med aktiveret intern brandalarm. Ingen røg 

eller ild konstateret, alarm formentlig aktiveret pga lav spænding på 

batteri. 

Ansat i bygningen orieneteret om problemet.

Brandalarm

14:06 Artillerivej Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra 

rengøringspersonales støvkost omkring detektoren.

Brandalarm

14:10 Ryesgade Ild i plastiklåg samt fjernbetjening på bord, slukket af personale før 

brandvæsnets ankomst. Foretaget eftersyn, iab. Udluftet værelser 

ved hjælp af naturlig ventilation.

Brandalarm

15:33 Ørestads Boulevard Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.Brandalarm

4. januar 2016 Side 1 af 2



Tidspunkt Adresse BeskrivelseMelding

15:44 Norgesgade Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.Brandalarm

15:50 Nørrebro Vænge Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning 

tæt på detektoren.

Brandalarm

16:28 Frederikssundsvej Assistance til politiet, med nedtagning af løst reklameskilt.Redning andet

20:57 Tietgensgade Ild i affald på tagflade efter fyrværkeri. Brandspredning til 

elinstallation på mobilantenner. Slukket af Tivoli brandfolk med 

vandslukkere. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. Tivoli beredskab 

rekvirerer elektriker til afbrydelse af strøm til antenner.

Eftersyn

02:18 Enghave Plads Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste 

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

Eftersyn

02:25 Nyhavn Brandvæsnet sendt til person i vandet. Sendt 2 dykkere i vandet for 

eftersøgning, person fundet efter få minutter. Sendt yderligere 1 

overfladerredder i vandet for assistance til dykkerne, med bjærgning 

af den tilskadekomne. 

Overdraget den tilskadekomne til ambulancetjenesten.

Redn.-Drukneulykke

02:33 Kultorvet Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.Brandalarm

03:00 Delosvej Ikke behov for brandvæsnets assistance.Trafik ulykke

03:04 Grækenlandsvej Eneulykke med bil mod husmur. Sikret skadestedet og udlagt HT-rør. 

Assisteret ambulancetjenesten med behandling af patient. Foretaget 

en kontrolleret frigørelse med hydrauliskværktøj, for skånsom 

udtagning af patient. Sikret stillads med plade fra stillads, og 

afspæret området.

Skadestedet overdraget til politiet.

Trafik ulykke

04:09 Husumgade Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.Brandalarm

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80
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