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08:54  Kristianiagade   Ild i bil   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
sig ikke at være korrekt. Røg/damp kom fra oliefyr på bilen. 
  

08:55  Peter Sabroes Gade  Ild i affald   Ild i ca 300 kg byggeaffald med brandspredning til dæk på  
lastvognsanhænger. Varmeskadet motorklap på  
Nissan personbil. Slukket med HT-rør. Politi  
overtog skadested. 

09:24 Grønne led  Brandalarm  Blind alarm, Afprøvning af anlæg. 

 
09:28  Strandlodsvej   Eftersyn   Foretaget måling med gasmåler, intet udslag. Forbipasserende  

fortalte at den svage gaslugt havde været der i flere år.  
 
09:39  Grønjordsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  
 
09:57  C.F. Møllers Allé  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 
09:58  Holmbladsgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient. 

10:39 kettegård Alle  Benzin udslip  Udslip fra personbil, ejer foretager selv opsamling. 

 
11:09  Bådehavnsgade  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-05-2017 til kl. 08.00 den 05-05-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
04-05-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 3 

11:13  Fensmarkgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
tørretumbling. 

11:45 Stationsparken  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 

 
13:15  Hans Knudsens Plads  Eftersyn   Ild i lidt halm på terrassebrædder efterslukket med vandslukker.  

Ringe skade på terrassen, udluftet tilstødende grupperum og  
foretaget eftersyn. Politi ikke mødt.  
 

14:10  Vimmelskaftet   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning. 

15:03  Hans Kirks Vej   Brandalarm.   Ild i skraldespand slukket af personale inden beredskabets  
ankomst. Foretaget udluftning og eftersyn. 
  

15:18  Jyllandsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
patient. 

16:20 Hvissingevej  Redning andet  Stoppet på radio. 

17:47 Sollentuna Alle  Brandalarm  Blind alarm, årsag uoplyst. 

19:46  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning.  

 
20:23  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
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21:05 Vognporten  Brandalarm  Blind alarm, grundet rygning. 

23:03  Howitzvej   Ild i lejlighed   Terrassevarmer på altan som fejlagtigt blev set som ild i lejlighed.  
 
02:30  Høffdingsvej   Ild i container   Stoppet på radio. 

02:34 Høffdingsvej  Ild i kælder  Ild i container, udendørs. Slukket med 2 HT-rør.  

02:56  Sankt Annæ Plads  Ild i båd   Ild i motor på arbejdspram liggende på vand under gangbro.  
Slukket brand med 1 HT-rør. Konstateret acetylen/trykflaske i pram  
med lidt opvarmning på overfladen i bunden. Kølet flasken samt  
taget kontakt til virksomhed for nærmere aftale om  
procedure/afhentning. Kontaktet Kemisk beredskab for sparring.  
Placeret acetylenflasken under vandoverfladen og fastgjort den  
efter nærmere aftale med politi samt virksomhed. Virksomhed  
afhenter acetylenflasken i dag. Politiet håndtere opsyn.  
 

03:49  Jacob Lindbergs Vej  Eftersyn   Beboer havde glemt gryde på komfur, havde selv slukket og bragt  
gryden til det altan.  
 

03:53  Vilhelm Thomsens Allé  Ild i container   Ild i 4 stk. 600 ltr plastcontainere stående i 20m2 murstensbygning  
med PVC tag. Tag udbrændt spær og lægter kraftigt brandskadet.  
Plastcontainer med indhold udbrændt. Slukket med 1 stk. HT-rør.  
 

06:04  Kalvebod Brygge  Redning andet   Melding om løssluppet båd i havneområde, stoppet under  
fremkørsel, ej brug for beredskabets assistance. 

 


