
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-05-2017 til kl. 08.00 den15-05-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
15-05-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 4 

 
10:06  Stefansgade   Ild i container  ild i 600 l.  container i Nørrebro Parken, som ved brandvæsnets ankomst kun røg en smule,  

containeren blev fyldt med skum, hvorefter vi kunne returnere til stationen.  
 

10:28  Havnegade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet vandskade i bygningen, beredskabet lukkede for  

     vandet og vejledet om tilkaldelse af VVS og skadeservice. 

13:13 Færgevej   Ild i bygning  Ild i facade beklædning på restaurant, bygningen overtryksventileret, skadestedet overdraget til  

     politi. 

13:32  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:54  Hans Tavsens Gade  Ild i container   ild i stor åben affalds container fyldt med halm og affaldstræ, slukket af anmelder ved  
     brandvæsnets ankomst, efterslukket med HT, og fyldt med skum, som forebyggende tiltag,  
     skadestedet overdraget til politiet. 

 
13:54  Marstalsgade   Ild i bygning   Ved brandvæsnets ankomst til stedet, var der kraftig røgudvikling fra lejlighederne på 4 & 5 sal  
     samt på trapperne. Der blev foretaget eftersøgning af personer og brand i lejligheden 4. sal hvor  

det kunne konstateres at der ingen personer eller brand var, men i lejligheden 4. tv, var der brand i  
en reol samt noget tøj i soveværelset, branden blev hurtigt slukket med en HT, lejligheder og 
trapper udluftet for røg, der blev foretaget eftersyn på loftet. Skadestedet blev overgivet til politi 
og skadeservice.  
 

14:09  Hulgårdsvej   Ild i affald   Petroleums produkt, hældt op ad husmur og antændt. Var gået ud ved brandvæsnets ankomst.  
Politi underrettet.  
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14:19  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
14:43  Gyldenløvesgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren. 
 

15:08  Øster Allé   Røg fra bygning  Melding om røg fra ventilationsanlæg, viste sig at være fodboldsfans der havde smidt en røgbombe  
foran indsugningen til ventilationsanlægget, eftersyn foretaget med termisk kamera i bygningen  
samt på taget, intet at bemærke. 
 

15:53 Rebæk Søpark  Ild i græs  Mindre glødebrand i delvist udbrændt træstub, slukket med HT. 

16:25  Øster Allé   Ild i container  Mindre brand i 50 liter container, slukket med vandslukker.  
 
17:05  Vigerslevvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
17:27  Marstalsgade   Eftersyn   Eftersyn i forbindelse med tidligere lejlighedsbrand, I.A.B, Holdleder Østerbro følger denne  

hændelse op med røgalarmer og flyers på næste vagt.  
 

18:36  Gothersgade   Forurening  Rengøring af kørebanen, efter færdselsuheld. 

18:44 Folehaven  Trafik ulykke  Trafik ulykke, beredskabet sikrede skadestedet, opsamlede vragdele samt rydet kørebanen, 

     skadestedet overgivet til politi. 

18:48  Bellmansgade   Ild i container  Mindre glødebrand i container pga. 2 engangsgrill var lagt i containeren. slukket med 1 vandslukker  
     samt 20 L vand fra søen.  
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19:42  Thyregodsvej   Eftersyn   Eftersyn for aktiveret røgalarm. Standset på radio. Ikke i brug. 

19:45 Rødager Alle  Ild i græs  Mindre ildløs i hæk, slukket med HT. 

19:59  Trianglen  Ild i skraldespand Ild i affald i container på sti i fælledparken ca. 300 m inde i parken parallelt med Øster Alle, slukket  
med 1 HT rør, formentlig antændt af varm engangsgrill som var lagt i containeren. 

 
21:32  Nordre Fasanvej  Trafik ulykke  Trafik ulykke mellem mc og bil, en tilskadekommen person, assisteret ambulance tjenesten med  

optagning af patient, samt afspærring / afskærmning af skadested, bil og mc flyttet ind til siden  
oprydning på vejbane, skadested efterfølgende overgivet til politiet.  
 

21:38  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
22:51  Harrestrupvang  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
23:20 Nordre Ringvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet tobaksrygning. 

23:31  Gammel Køge Landevej Eftersyn   Eftersyn for røglugt, ved brandvæsnets ankomst til stedet lugtede der af at en gryde var brændt  
på, opgang samt kælder blev gennemgået, der blev lugtet til brevsprækker og der blev lyst ind af 
vinduer samt talt med flere af beboerne i opgangen, uden at finde frem til den enkelte lejlighed. 
 

23:37 Bymuren  Ild i container  Ild i container, slukket med 1. HT. 

23:54  Enghavevej   Bål på gade   Blind alarm, intet fundet. 
 
03:21  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
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07:01  Nannasgade   Eftersyn  Beboer kan lugte røg i baggård. Eftersyn foretaget. 
 
07:11  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
07:19  Dannebrogsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 


