
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-08-2017 til kl. 08.00 den 02-08-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
02-08-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 4 

 

08:39  Børsgade   Trafikulykke   Oprydning efter færdselsuheld. Fejet cirka 100 m2 vejbane og cykelsti for glasskår efter færdselsuheld.   
 
09:28  Vermlandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
10:03 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm. Brandtryk aktiveret ved en fejl. 

 
10:22  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
10:28  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
  
10:37  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

10:40 Stensmosevej  Brandalarm  Blind alarm pga. madlavning. 

 
11:45  Adelgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 
12:11 Nannasgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
  
12:41  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 
12:59  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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14:01  Rosenvængets Allé  Ild i affald   Ild i beholder til cigaretskodder, monteret på ydervæg slukket med vandslukker. 
  
15:06 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm pga. rengøring. 

15:18  Kilevej   Ild i affald   Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør. 
  
15:46  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

17:11  Teglholm Allé   Ild i container   Ild i container i det fri, slukket med HT-rør.  
 
17:15  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:30 Langagervej/Vigerslev alle Trafikulykke  Sikring af skadested, samt oprydning. 

18:03  Sundparken   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
19:50  Mandelvej   Ild i knallert  Ild i knallert i buskads, slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
20:39 Amager Strandvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
21:36  Artillerivej   Ild i affald   Ild i bål ved lukket daginstitution, slukket med vandslukker. En person antruffet og bedt  

forladeområdet, som han havde skaffet sig uretmæssig adgang til. Personen forlod området på 
beredskabets anmodning.  

 
22:20  Ågerupvej   Ild i bil  Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør. Bilens ejer henvendte sig til beredskabet under slukningsarbejdet  
     og henvist til politiet. Skadestedet overdraget til politiet. 
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22:36  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

23:12 Avedøre station Ild i skraldespand Falsk alarm. Intet fundet.  

00:02  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
00:37  Lupingang   Ild i bygning   Ild i kolonihavehus som var overtændt ved beredskabets ankomst. Slukket med 2 stk. C-rør og 1 stk.  

HT-rør. Udlagt 20 B-slanger og etableret vandforsyning ved seriepumpning via station Hvidovres  
vandtankvogn. Kolonihavehuset var under renovering, hvorfor der i stuetagen kun var ydervægge, da  
indmaden var revet ud. Under huset var kælder hvor møbler var opmagasineret. Der var også 2-3  
gasflasker fra grill som sprang under slukningsarbejdet. I samarbejde med den tilkaldte beboer blev 
der slukket for brugsvandet til ejendommen. Overdraget skadestedet til politiet og foretaget eftersyn 
igen klokken 06.00, iab.  
 

02:05  Buskager  Ild i bygning   Ild i affaldsskur slukket med 2 HT-rør tilsat A-skum. Skadestedet overdraget til politiet, idet skuret var  
     forsøgt antændt forleden dag. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-08-2017 til kl. 08.00 den 02-08-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
02-08-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 4 af 4 

02:13  A.L. Drewsens Vej  Ild i bygning   Ild i garage på cirka 50 kvm. Slukket med 1 C-rør og 3 HT-rør. Ved beredskabets ankomst var garagen  
overtændt og der var overhængende fare for brandspredning til tagudhæng på nabo 
beboelsesejendom som lå cirka 2-2 meter væk. Sikring mod brandspredning med 2 HT-rør. Efter 
slukning af garagen fandtes mindre brandlommer og glødebrande i loft- og tagkonstruktionen som 
medførte fare for genopblusning og udvikling af tagbrand. Redningsenheden rekvireret til nedtagning 
af vindskeder og etablering af standsningslinjer i tag med tågesøm fra drejestige. Station Fælledvej 
overtog skadestedet og foretog efterslukning samt nedtagning af dele af loftskonstruktionen. Aftalt at 
station Østerbro foretager kontrol klokken 07.00. Foretaget kontrol for brandspredning til 
naboejendom ved udvendig besigtigelse samt med termokamera, iab.  
Garagens ejer kontaktet af politiet og underrettet.  
 

02:32  Rosenvængets Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Eftersyn foretaget, iab.  
 
05:38  Peter Graus Vej  Assistance   Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 
 
06:28  Lupingang   Eftersyn   Eftersyn på tidligere brandsted, intet at bemærke.  
 
06:55  A.L. Drewsens Vej  Eftersyn   Eftersyn efter garage brand, intet at bemærke. 


