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09:50  Dronningens Tværgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
10:11  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:36  Smyrnavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk apparat. 
  
11:14  Grønnemose Allé  Drukneulykke  2 børn fra en børnehave var blevet væk under leg i moseområde. Plan for eftersøgning iværksat,     

men standset undervejs, da institutionen meddelte at børnene var fundet tilbage ved egen hjælp. 
Eftersøgningsaktionen blev derefter afblæst.  
 

11:33  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Melder aktiveret på grund af varme / fugtige håndklæder som var lagt i linnedskab.  
 
12:05  Masnedøgade  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
12:06 Nordmarks alle/ Færdselsuheld 2 biler impliceret i færdselsuheld, 1 pt. lettere tilskadekommen  
 Vallensbæk torvevej 
 
12:56  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have    
       frakoblet gruppen.   
 
13:14    Raffinaderivej   Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld, samt oprydning af vejbane pga. glasskår.  
 
13:17  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk var kørt i stykker. 
 
13:51  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:23  Islevhusvej   Færdselsuheld  Færdselsuheld bil mod bil, sikring af skadested, alle personer var ude af bilerne ved beredskabets    
       ankomst til stedet, Ambulance og Politi mødt, udlagt ca. 5 kg alfob til opsugning af kølervæske,    
       bilerne var kørt ind til siden, skadestedet overdraget til Politiet.  
 
14:29  Solbjerg Have  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsnets ankomst.  
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14:37  Rådmandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:47  Engvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
15:17  Gammel Køge Landevej  Færdselsuheld  Mindre færdselsuheld bil mod bil, ingen personskade, begrænset materielle skader, den ene bil  

kunne ikke selv køre fra stedet, denne blev skubbet ind til siden. 
  

16:05  Kobbelvænget  Eftersyn   Ild i altankasse, Ved beredskabets ankomst var der ild i 2 stk. plast altankasser på altan i stue  
lejlighed, 1 HTer udlagt for slukning af altankasserne fra gadeplan.  
 

16:26  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmtryk blev aktiveret i forbindelse med udskiftning af samme, der var aktiveret  
ved tidligere alarm. 
 

20:59  Støberigade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:35  H.C. Andersens Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
  
21:59  Moselgade   Brand i container i det fri  Ild i container på 400 liter. Placeret i skraldeskur, efterslukket med 1 HTer, da beboer på stedet  

allerede havde slukket det meste inden beredskabets ankomst til stedet.  
 
22:40  Willemoesgade  Eftersyn   Eftersyn for røglugt i beboelsesejendom viste sig at være en glemt gryde på gaskomfur, der var  

brændt på. 
, Skadeservice tilkaldt for korrosions måling, Politiet overtog efterfølgende skadestedet.  
 

23:09  Fiskebakken   Drukneulykke   Patient i båd hjulpet op på bådebro, overfladereder flytter båd fra stenmole til lav bådebro hvor det  
er muligt for borger at kravle op.  

 
23:44  Korsgade   Ild i bygning   Ild i bygning, viste sig ved brandvæsnets ankomst at være en biopejs på gulvet i midten af  

gymnastiksal, hvor der var sovende børn, den blev slukket med det samme.  
 

23:50  Klintevej   Ild i skraldespand i det fri  Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HTer. 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-06-2018 til kl. 08.00 den 02-06-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
02-06-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 3 

00:03  Enghavevej   Bygningsbrand i butik  Ved brandvæsnets ankomst til skadestedet viste det sig at være en mindre kortslutning i en  
stikkontakt på et køleskab, ejer havde selv taget stikket ud.  
 

00:13  Sundby Parkvej  Brand i affaldsoplag i det fri  Bål i bål fad, slukket før ankomst, beboer orienteret om at bål afbrænding ikke er tilladt efter mørkets  
frembrud.  
 

00:26  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
01:15  Bispebjerg Parkallé  Bål på gade   Ild i 500 L. affaldscontainer. Slukket med 1 HT'er tilsat a-skum.  
 
01:24  Egegade   Eftersyn   Melding om aktiveret røgalarm på bagtrappe. Ved ankomst var alarmen stoppet. Eftersyn på  

bagtrappe foretaget, intet at bemærke.  
 

02:04  Kong Georgs Vej  Eftersyn   Løbsk el-pumpe i brusekabine. Pumpe var stoppet ved ankomst. Beboer ønskede ikke at vi foretog  
os yderligere.  

03:25  Guldbergsgade  Ild i affald   Ild i container, slukket med 1 HT'er. 
 
03:40  Magistervej   Ild i knallert   Kraftig brand i scooter, slukket med 1 HT'er tilsat a-skum.  
 
06:41  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
07:05  Østerbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 

 

 

 

 


