
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-06-2018 til kl. 08.00 den 10-06-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
10-06-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 2 

 
08:40  Hornemanns Vænge  Brandalarm   Ild i tæppe, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, ellers intet at bemærke. 
  
09:26  Helgolandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. støv fra varmepumpe i kælder.  
 
10:44  Vesterbrogade  Ild i bygning   Ild i bygning som bredte sig over 2 baggårde, overtændt ved ankomst. Branden slukket med 3 HT'er  
       tilsat a-skum. Bygningen nedbrændte og flere træer og cykler blev brandskadet. Politiet overtog  
       skadestedet. 
 
11:51  Parmagade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
13:49  Roskildevej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
15:31  Georg Brandes Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
16:45  Frederikssundsvej  Olie spild   Udlagt 20 l. absodan, for opsamling af oliespild fra køretøj.  
 

17:24  Kronprinsessegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

17:49  Peder Lykkes Vej  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  
       Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
  
19:00  Brydes Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
19:35  Lersø Parkallé  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
19:53  Georg Brandes Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
22:10  V.E. Gamborgs Vej  Ild i container   Ild i 10 fods container, slukket med en HT’er. 
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22:25  Frederikssundsvej  Ild i bygning   Melding om ild i container, viser sig ved ankomst af have spredt sig til bygningen. Efter kort tid    
       udvikling til tagbrand. Oprettet standsningslinje for yderligere spredning. Brand slukkes med et  
       større antal HT rør, C-slanger, skæreslukker samt vandkanon. Assistance med drone og kran.  
       Skadeservice og politi overtog skadestedet.  
 
23:00  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
23:27  Speditørvej   Bygn.brand-Industribygning  Ild i 2 varevogne fyldt med autodele, slukket med to HT rør tilsat a-skum. 
 
01:20  Holger Danskes Vej  Røg fra Lejlighed  Ild i altankasse, slukket med HT’er. 
  
01:57  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
02:16 Blokland  Ild i affaldsoplag Mindre brand i affald på p-plads. Slukket med en HT’er. 
 
04:13  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
04:49  Tomsgårdsvej  Benzin udslip   Udlagt 30 l. absodan, for opsamling af benzin spild fra defekt benzinstander. 
 
04:50 Paul Bergsøes vej Brandalarm  Blind alarm, detektor udløst grundet flyvende fugle i lagerhal. Kontaktperson underrettet. 

  

 

 

 

 


