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08:57  Mariendalsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
patient.  

 
09:32  Prinsesse Charlottes gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
10:11  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

produktionsanlæg. 
  

11:13  Heimdals Gade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
11:36 Kettegård alle  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig årsag. 
 
11:37 Hovedvejen  Brandalarm  Blind alarm, sprinkler påkørt. 
 
12:43  Vigerslev Allé   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  

person. 
  

12:55  Veras Allé   Automatisk brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
arbejde med varme tæt på detektoren 
  

13:12  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning  
af anlægget.  

 
13:16  Nansensgade   Ild i tag   Ved ankomst konstateres kraftig røg fra tag, tag fod og tagflade.  

Politiet foretaget evakuering af ejendommen. Rekognoscering for  
adgangsveje via hovedtrappe og 3 køkkentrapper på gårdside.  
Opgraderet til niv. 3 og skadeservice tilkaldt.  
HMO indsat via køkkentrappe 1 med højtryksslange, slukning på loft.  
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TMO indsat med højtryksslange ad fortrappe, slukning på loft. T ST  
rejst med C-rør ved brandmur mod nr. 88, ej i brug.  
FFE indsat med C-rør via køkkentrappe 2 til slukning og udluftning  
på loft, samt kontrol af 4. sals lejlighed.  
ØMO udlagt sikringsslanger på for- og bagside, udlagt c-rør ad  
køkkentrappe i nr. 84 til sikring af brandmur, ej i brug.  
Køkkentrappe og loft nr. 84 tryksat. ØST rejst hjørnet  
Nansensgade/Vendersgade med c-rør, ej i brug.  
SLUK indsat med skær slukker via hovedtrappe til slukning af  
mindre spidsloft/lukket konstruktion.  
Ca. 40 m2 loft udbrændt, gennembrændinger af tag, ovenlys mv.  
ca. 120 m2 loft svært sod og røgskadet.  
Skadeservice indsat til afdækning mv af 4. sals lejligheder.  
Frivilligenheden tilkaldt til tømning af loftsområde, for slukning på  
terræn. Byggelift og container tilkaldt via skadeservice.  
Minimale skader i lejligheder, skadested overgivet til skadeservice  
14:02 Acaciavej Benzin udslip Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var  
forurenet på grund af utæthed i brændstofsystemet på  
ovennævnte køretøj. 

 
13:03 Nygårds Plads  Brandalarm  Blind alarm, røg fra e cigaret. 
 
14:21 Høffdings vej  Naturbrand-mindre Ild i træstub, slukket med et HT-rør. 
 
14:36 Jyllingevej  Bygn.brand-udhus Ild i garage, slukket med 2 HT-rør. 

  
15:14  Skellet   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  

brv. Ankomst. 
  



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-05-2017 til kl. 08.00 den 25-05-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
24-05-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 3 

16:02  Brumle by   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
patient.  

 
16:31  Strandgade   Olie spild   Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet  

forurenet ved lækage fra ukendt køretøj. Ca. 100 m spild, kørebanen rengjort.  
 
17:03  Østerbrogade   Skraldespand i det fri  Ild i skraldespand på gaden, slukket af borger med lidt vand inden  

beredskabets ankomst. 

17:59  Nyborggade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
18:17 Skellet   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  

brv. Ankomst. 
 
18:35 By parkvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 
21:03 Jyllingevej/Tårnvej Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
22:03 Tybjergparken  Brandalarm  Blindalarm, grundet rengøring. 
 
23:05 Albjerg Parken  Bål på gaden  Slukket med en vandslukker. 
 
00:20 Stationsparken  Oliespild  Opsamling, oprydning. 

  
01:47  Købmagergade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  

person. 


