
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-06-2018 til kl. 08.00 den 20-06-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
19-06-2018 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 3 

10:50  Støberigade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
11:00  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:20 Egevolden  Brandalarm  Røg fra tagdækker, trukket ind via ventilation. 
 
11:23  Fortunstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:39  Amager Strand Stien  Bål på gade   Ansat fra institution var ikke klar over afbrændingsforbud. Grill slukket før beredskabets ankomst. 
 
12:08 Avedøre Holmen Brandalarm  Blind alarm, grundet røg fra madlavning.  
 
12:47  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  

beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.  
 
13:29  Kattegatvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:23 Strandmarksvej  Ild i bygning   Brand i palle med toiletpapir i butik. Ved brandvæsenets ankomst  

havde personalet evakueret butikken samt påbegyndt slukning vha.  
slangevinde. Indsat røgdykkerhold for af slukning af branden samt  
et hold på taget for eftersyn for eventuel brandspredning til  
tagkonstruktionen. Branden blev hurtigt slukket med et HT-rør.  
Ventileret lokalet samt lukket for sprinkleranlægget. Overdraget  
skadestedet til politiet og skadeservice.  

 
15:10  Sankt Annæ Plads  Skraldespand   Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.  
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15:29  Vimmelskaftet   Elevator stop   Åbnet elevator og hjulpet 3 personer ud.  
 
16:09 Ejby Industrivej  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere. 
 
16:52  Skoleholdervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

17:34 Urtehaven  Trafik ulykke  Sikring af skadestedet, oprydning. 

18:27  Bremerholm   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
18:28 Kanalens Kvt.  Brandalarm  Blindalarm, grundet madlavning. 
 
18:30  H C Ørstedsvej  Trafik ulykke   Fejet vejbanen efter at bil var kørt ind i container.  
 
18:57  Lergravsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:46  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
21:24  Arne Jacobsens Allé  Trafik ulykke   Rengjort kørebanen efter færdselsuheld uden personskader.  
 
21:40  Scherfigsvej   Ild i lejlighed  Blind alarm, idet anmelder antog skær fra solnedgang i kombination med flagrende plastik for ildløs.  
 
22:29  Strandboulevarden  Trafik ulykke  Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Sikret skadestedet samt  

pålagt en patient halskrave. Politiet overtog skadestedet.  
 
23:21  Lagesminde Allé  Ild i bygning   Total overtændt bil, slukket med C-rør.  
 
01:06 Byparkvej  Brandalarm  Ild i askebæger, udluftet. 
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01:21 Strandmarksvej  Eftersyn  Intet at bemærke.   
 
01:48  Baldersgade   Ild i skraldespand  Ild i container og skraldespand, slukket med HT-rør.  
 
02:43  Klitmøllervej   Ild i bygning   Ild i knallert, slukket med HT-rør.  
 
05:16  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
06:06  Sankt Markus Alle  Eftersyn   Brand i transformator samt røgspredning ind i Forum. 

Tekniker tilkaldt for slukning af strøm til transformator. 
Udluftning af røg samt slukning af brand med HT-rør. 

 

 

  

 

 

  

 


