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08:38  Falkoner Alle   Ild i bygning   Ved ankomst konstateres brand i isolering bag facade beklædning. 1.  
tur fra station Frederiksberg sendt med HT-rør/tågesøm til tag for  
eftersyn/kontrol samt for at forhindre brandspredning til tag langs  
Falkoner Allé. Stige rejst på Sylows Alle med HT-rør/termisk kamera  
for eftersyn/kontrol for samme. Tågesøm samt skæreslukker  
anvendt fra tag ned mod facaden langs Falkoner Allé for  
brandslukning bag facadebeklædning. Anlagt faldsikring samt  
benyttet eksisterende linegang på tag for sikring af mandskab.  
Overdraget skadestedet til byggeleder. 

08:49 Fjeldhammervej Brandalarm  Plastik brændt på, på komfur, udluftet.   

09:12  Støberigade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
10:13  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
10:31  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:37  Fengers vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
10:58  Vigerslevvej / Folehaven  Færdselsuheld   Færdselsuheld mellem 2 køretøjer, beredskabet assisterede  

ambulancetjenesten, samt foretog oprydning og udlægning af absol  
på vejbanen efterfølgende, skadestedet overdraget til politiet.  

 
11:21  Søndre Fasanvej  Redning Andet   Assistance til ambulancetjenesten med nedbæring af mors. 
 
11:40  Livornovej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
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11:42  Peter Graus Vej  Brandalarm   ABA-anlæg aktiveret på grund af røg fra efterladt gryde på komfur i  
lejlighed, beboer var ikke hjemme, gryde fjernet fra komfur,  
lejlighed udluftet, gang ligeledes udluftet, da der var et røgslør på  
denne også, eftersyn på etage / loft over lejligheden, intet at  
bemærke, politiet overtog skadested. 

 
11:50 Motorring 3  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
12:15  Emil Holms Kanal  Brandalarm   Blind alarm på grund af at håndværkere arbejdede ved linje detektor,  

linje detektoren var udkoblet men alarmen gik alligevel. 
 
12:24 Sydvestvej  Forurening  Oliespild fra bus, udlagt Absodan, opsamling.   
 
13:08  Solbjergvej   Røg fra trappe   Melding om røg på bagtrappe. Ved ankomst konstateres lækage af  

damp/varmt vand fra varmtvandsbeholder i kælder. I forbindelse  
med udskiftning af termostat havde elektriker skoldet sig med  
armen, da der kom damp/varmt vand ud af beholder, og dermed  
blevet lettere forbrændt. Patient overdraget til ambulancetjenesten.  
Skadested overdraget til repræsentant fra bygningen som selv  
sørger for tilkald af skadeservice.  

 
14:24  Højlandsvangen  Benzin udslip   Ved ankomst konstateres lækage fra personbil. 10 l absodan.  

Udlagt og opsamlet. Ingen personer tilstede ved køretøj.  
 
14:49  Sundkrogsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
14:52 Kanalholmen  Brandalarm  Falsk alarm, brandtryk taget af ukendt person. 
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-02-2018 til kl. 08.00 den 16-02-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
15-02-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 4 

15:45  Brydes Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

16:12 Naverland  Brandalarm  Blind alarm, grundet teknisk fejl. 

16:42 Damsgårdsvej  Ild i knallert  Ild i knallert, slukket med et HT-rør. 

17:58  Lybækgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
18:28  Rabarbervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning (popcorn).  
 
18:50  Sorte Dam Dossering  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg (røgmaskine). 
 
19:06  Amagertorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:53  Øster Voldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ifm hærværk på skolen.  
 
20:54  Dampfærgevej   Brandalarm   Blind alarm, Ukendt årsag  
 
21:03  Ingerslevs gade   Trafik ulykke   Foretaget oprydning efter færdselsuheld.  
 
21:19  Islands Brygge   Eftersyn   Eftersyn for gaslugt, intet at bemærke.  
 
21:39 Søndre ringvej  Trafik ulykke  Solouheld, én person bragt på hospitalet. Sikring af skadested, oprydning.   

21:50  Øster Voldgade   Assistance til politiet  Assistance til politiet med afdækning. 
 
21:52  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad.  
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04:48  Emdrup Banke   Ild i bil   Ild i bil, slukket med 2 HT-rør. Branden havde også bredt sig til hæk  
ved siden af bilen. Politiet overtog skadestedet.  

 
06:42  Emdrup Banke   Ild i bil   Efterslukning af motorrum efter tidligere bilbrand.  
 
06:55  Stormgade  Ild i bil   Bil kørt varmt pga. manglende kølervæske - køretøj skubbet ind til siden.  
 
07:34  Ellebjergvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
07:46  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  

beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.  
 
07:55  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 

 

 

 


