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08:35 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
08:45  Prinsesse Charlottes  Brandlarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

gade håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
10:13  Nørrebrogade   Assistance til hjertestop  First responder, assistance til hjertestop.  
 
10:53  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  
 
11:07  Vesterfælledvej  Ild i lejlighed   Mindre ildløs i entré slukket med 1 HT-rør. Opgangen ventileret  

mekanisk, kælder ved naturlig ventilation. Entre røg- og sodskadet.  
Resten af lejlighed lettere røgskadet. Paneler samt en loftplade  
fjernet ifm. eftersyn, i øvrigt intet at bemærke. Skadestedet  
overleveret til politi og skadeservice.  

 
11:15  Løvstikkevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring af ovn.  
 
12:14  Frederiksholms  Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:20  Esther Møllers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  
 
12:22  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
14:27  Ulsevej  Ild i bygning   Assistance i station Hvidovres distrikt.  
 
14:49  Sønderringvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
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15:13  Sjællandsgade   Brandalarm   Mindre brand i skraldespand på toilet, slukket inden vores  
ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

15:16  Østerbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:19  Center Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
15:43  Emdrupvej   Brandalarm   Anden årsag til blind alarm, teknisk fejl. Fejl på sprinkler, melder brand.  
 
16:39  Egegårdsstien   Ild i lejlighed  Ild i stuelejlighed, slukket med HT-rør. Foretaget eftersøgning -  

ingen fundet. Indsats røgdykkerhold i lejligheden over brandstedet, iab. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
17:59  Maglekildevej   Eftersyn   Glødebrand i altankasse. Slukket med to spande vand.  
 
18:18 Vridløsevej  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør. 
 
19:23  Njalsgade   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Stigen rejst og taget inspiceret med bl.a.  
termisk kamera. Lidt røg fra ventilation fra restaurant, ellers intet at bemærke.  

 
20:15  Franciska Clausen Pl  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
20:28  Borups Alle   Trafik ulykke   Oprydning efter færdselsuheld, fejet vejbane for vragstumper,  

udlagt 5 kg Absorbdan, alt hjemtaget til container på stationen.  
 
20:51  Kobbelvænget   Naturbrand-Mindre brand  Lille hyggebål lavet af unge mennesker. slukket af de unge selv. Eftersyn i.a.b. 
 
23:17 Stenager  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag.  
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-06-2018 til kl. 08.00 den 08-06-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
07-06-2018 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 4 

23:46  Banegårdspladsen  Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
23:51 Dyringsparken  Ild i bil  Ild i 2 biler, slukket med 2 HT-rør.   
 
23:52  Thorvaldsensvej  Container i det fri-Brand Ild i container, slukket med FOSCAR-rør.  
 
00:33  Julius Andersens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:27  Amagerbro Torv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
01:29 Nykær  Ild i container  Ild i container, slukket med et HT-rør.  
 
01:32  Rantzausgade   Container i bygning-Brand  Ild i 2 stk. 600 l containere, slukket med HT-rør. Ventileret 

hovedtrappe da denne var blevet røgfyldt ifm. branden.  
 
01:56 Høkerlængen  Ild i skraldespand Ild i flere mindre skraldespande, slukket med en HT-rør. 
 
03:35  Hesseløgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:18  Overgaden Neden Vandet Ild i lejlighed  Kraftig ildløs i lejlighed. To beboere er hoppet ud af lejligheden  
     inden vores ankomst. Bragt fra gården ud til ambulancetjenesten.  

Indsat en HTér i lejligheden og en HTér til begrænsning fra gården.  
Alle beboer evakueret til politiets køretøjer Efterslukning og skadeservice¨  
Lukket for vandet i ejendommen da der løb vand ud fra en vask på toilettet i brandtomten.  

 
05:09  Abel Cathrines Gade  Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
06:00  Sundparken   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
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06:35  Solbjerg Have   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
07:06  Dybbølsbro   Skraldespand i det fri  Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.  
 
07:17  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bad. 
  

 


