
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-05-2017 til kl. 08.00 den 30-05-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
30-05-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 3 

 
08:03  Esther Møllers vej Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
09:15  Abel Cathrines Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
09:36  A.C. Meyers Vænge  Brandalarm  Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
09:55  Vinkelager   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
11:52  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp i forbindelse med rengøring.  
 
12:11  Amagertorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
13:04  Esther Møllers vej Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
13:10  Bohrsgade   Ild i kælder   Ild i affaldskompressor og -container slukket med HT-rør. Ild antagelig opstået grundet svejsning af  

affaldscontainer. St. Vesterbro var på øvelse i bygningen, da ildløsen blev opdaget.  
 
14:43 Smedeland  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
14:58  Vermlandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:06  Hoffmeyersvej   Brandalarm   Detektor udløst af røgmaskine.  
 
15:34  Vermlandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
15:40 Motorring 3  Trafikulykke  2 biler i uheld, 1 pt. med nakkesmerter. Sikring af skadested. Fejet vejbane for vragdele.   
 
16:34 Diget  Ild i knallert  Anlagt bål slukket med HT-rør.   
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16:36  Heimdalsgade   Ild i affald   Ved beredskabets ankomst mindre ildløs på fortov. Slukket med HT-rør. Det der brændte var en  

toastmaskine og nogle viskestykker som var blevet hensat på fortovet. Ingen kontakt med personer, der  
kendte til hændelsen.  

 
16:39  Nattergalevej   Ild i lejlighed   På baggrund af supplerende melding om ild i gryde, reduceres udrykningen til sprøjte alene. Madvarer i  

gryde brændt, slukket inden beredskabets ankomst. Udluftet lejlighed med overtryksventilator og foretaget 
eftersyn. Beboer ville ikke med den tilkaldte ambulance. Politiet overtog skadestedet.  

 
17:53 Hovedvejen  Trafikulykke  Solouheld, personbil imod træ. Én tilskadekommen. Indsat nødbehandler. Sikring af skadested. Udlagt  

absorberingsmiddel på div. væsker på kørebanen. Overdraget pt. til ambulancetjenesten.   
 
18:13 Park Alle  Ild i skraldespand Beredskabet stoppet på radio, inden ankomst.  
 
20:48  Tudsemindevej   Ild i udhus  Ild i pergola slukket med HT-rør. Naboer havde påbegyndt slukning. Efterslukket og foretaget eftersyn.  
 
21:19  Skellet   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsenets ankomst.  
 
00:50  Krimsvej   Ild i gummiged   Ild i gummiged slukket med HT-rør tilsat A-skum. Politiet overtog skadested.  
 
00:52 Bakken  Naturbrand  Anlagt bål i det fri, bestående af paller og cykler. Slukket med 1 HT-rør.  
 
01:12  Jernbanegade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
01:24  Utterslevvej   Eftersyn   Ved brandvæsenets ankomst havde politiet slukket mindre brand i cykelkurv indeholdende aviser.  

Gløder slukket med HT-rør.  
 
01:39 Sofielundsvej  Naturbrand  Ild i skraldespand ved busstoppested, slukket med 1 HT-rør.  
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03:06  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning.  
 
04:31  Sturlasgade  Ild i container  Ild i 500 l plastcontainer til affald slukket med HT-rør tilsat A-skum. 


