
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-07-2018 til kl. 08.00 den 03-07-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
03-07-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 3 

08:07  Landgreven   Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
08:11  Howitzvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning.  
 
09:43  Otto Busses Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
10:13  Lygten   Forurening   Livløs person reddet ud af lejlighed af personale iført trykluftsåndedrætsværn. Lejlighed fyldt med  
       dampe fra salmiakspiritus, der var spildt/hældt på bord og gulv. Personen overgivet til akutlæge og  
        ambulancepersonale. Lejlighed udluftet. Fundet 500 ml flaske med 8% salmiakspiritus. Opgang  
       gennemgået for dampe, intet fundet.  
 
10:22  Rødovrevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:45  Jagtvej   Ild i kælder   Ulovlig brug af ukrudtsbrænder (Afbrændingsforbud) op ad beboelsesejendom. Svag brandskade i  
       bund af vinduesramme, slukket med haveslange inden beredskabets ankomst. Vindue  
       aftaget for udluftning. Udluftet og efterset bagtrappe og kælderrum med termokamera, iab.            
       Politi overtog.  
 
13:03  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:09 Frederikssundsmotorvejen Trafikulykke  2 biler i trafikulykke, holder i nødspor. Ambulancetjenesten mødt og er i gang med behandling af  
       patient. Assisteret ambulancetjenesten med optagning af patient på båre. Udlagt absodan på mindre  
        spild. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
13:16  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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13:45  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på    
       detektoren. 
 
14:00 Alberts vænge  Eftersyn  Eftersyn med termisk kamera, efter højt brag og røglugt i huset. Lokaliseret en defekt loftlampe som er  
       kortsluttet og smeltet. Lampen afmonteret.  
 
15:35  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:52  Engvej   Eftersyn   Ild i altankasse. Rejst 12 m stige til altankasse og slukket ild med trykladet vandslukker. Ingen beboer  
       hjemme.  
 
16:52 Strandesplanaden Ild i lastbil  Ild i lastbil i det fri, uden fare for brandspredning, kabinen overtændt. Der er ingen last eller personer  
      om bord. Chauffør tilkalder servicefirma til sænkning af læsserampe for adgang til lastrum. En  
        ambulance tilkaldt til person i nærliggende haveforening som har opholdt sig i røgfane. Branden  
        slukket med 1 x C-rør, 1 x HT-rør og tågesøm.   
 
19:09  Schweizerdalsvej  Røg fra Lejlighed  Blind alarm, idet optænding af grill blev forvekslet med ildløs.  
 
19:49  Oceanvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:07 Kindebjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning. 
 
20:41  Tårnvej   Naturbrand  Naturbrand havde spredt sig til carport. Slukket med 1 x HT-rør. Eftersyn foretaget af tagudhæng på  
       grund af smeltet tagrende. Tagsten fjernet og eftersyn med termisk kamera.    
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21:31  Tornsangervej  Eftersyn   Beboer mente at kunne lugt røg. Eftersyn i ejendommen. Flere griller havde været tændt i gården.  
        Antagelig røglugt herfra der var drevet gennem vindue. Intet fundet derudover.  
 
22:45  Gammel Kalkbrænderi Vej Bål på gade   Melding om bål på gaden efterfulgt af melding om at ilden var trådt ud. Beredskabet stoppet på  
       radio.  
 
22:55  Bogtrykkervej   Ild i lejlighed   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn   
       foretaget. Skær fra gasvarmer på altan antaget for ildløs. Politi underrettet.  
 
23:10 Tybjergparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
23:26  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
00:10  Thomas Koppels Allé  Ild i motorcykel  Ild i motorcykel ved beredskabets ankomst. Slukket med 1 x HT-rør tilsat A-skum. Politi overtog  
       skadested.  
 
01:52  Guldbergs Have  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
02:08  Frederiksborgvej  Ild i container   8 containere trukket ud på vejbane, cykelsti og fortov fra nr. 92 til  

nr. 104 udbrændt. Slukket med 2 x HT-rør tilsat A-skum. Efterset området iab.  
      Rådhusvagt kontaktet via vagtcentral for oprydning/reparation af vej.  
 
02:34  Italiensvej   ild i skraldespand Ild i skraldespand ved cykeltunnel Amager Strand Metro-station. Slukket med vandslukker. 
 
03:41  Bystævneparken  Ild i bil   Ild i bil slukket med 1 x HT-rør. Påsat brand, tydelige spor fra brændbar væske i græsset. 


