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08:29  Carl Jacobsens Vej  Eftersyn  Eftersyn af røgudvikling fra altan. Ved eftersynet kunne vi konstatere, at der formentlig var smidt  
cigaretskod ned i en potteplante. Intet at bemærke ved ankomst. 
 

08:56  Emdrup Huse   Assistance til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
09:08  Ørestads Boulevard  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
 
09:39  Langelinie   Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet  

gruppen. 
 

10:00  Hans Kirks Vej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
10:50 Horsedammen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp fra bad. 
 
12:34  Vandkunsten   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
12:44  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, alarmen var aktiveret ved brug af spray på toilet. 
 
13:24  Universitetsparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
13:27  H.C. Andersens Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring i køkken. 
 
14:30  Rugagervej   Brandalarm  Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret. Teknikers arbejde på anlægget. 
 
15:04  Amager Boulevard Færdselsuheld  Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen i forbindelse med færdselsuheld, hvor to biler var  

impliceret. 
 

15:51  Jernbanegade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-09-2018 til kl. 08.00 den 19-09-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
19-09-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 3 

16:07  Franciska Clausen Pl  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
16:50 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, i det en detektor var aktiveret pga. madlavning. 
 
18:01 Højstens Boulevard Naturbrand  Ild i hæk slukket med HT. 
 
18:57  Emdrupvej   Assistance til ambulancetjen Assistance til ambulancetjenesten. Ved ankomst havde beboeren selv åbnet døren, derfor ikke behov for  

beredskabets hjælp. 
 

21:01  Sneppevej   Eftersyn  Eftersyn af bippende røgalarm. Ved beredskabets ankomst var beboeren netop hjemvendt. Beboeren  
skiftede selv batteri i røgalarmen. 
 
 

21:30 Skyttehusene  Container i det fri Ild i container slukket med HT. 
 
21:56  Strandlodsvej   Røg fra bygning  Ild i kafferister maskine med kraftig varmeledning til tilknyttet ventilationsanlæg. Slukket branden med 1  

højtryksrør i kafferister maskine samt kølet ventilationsanlæg med skæreslukker. Overtryksventileret  
produktionslokalet for røgspredning samt foretaget eftersyn udvendigt af overliggende etage, intet at 
bemærke. Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse samt orienteret politiet på stedet. 
 

22:04  Schønbergsgade Ild i skraldespand Ild i skraldespand stående i det fri, slukket ved beredskabets ankomst. 
 
22:23 Tårnvej  Brand andet  Il i køkken, slukket med HT. 
 
22:26  Dr. Priemes Vej   Eftersyn  Eftersyn af røglugt i loftrum, alle værelsesrum samt loftsrum efterset, intet at bemærke. 
 
23:41  Ejby Industrivej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
23:46  Essedal   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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01:12  Sundbygårdsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
01:34  Per Henrik Lings Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
02:51  Lygten   Brand Andet   Assistance til politiet med rengøring af fortov. 
 
05:51 Brostykkevej  Trafik ulykke  Person bil har ramt parkeret varevogn, oprydning efter FUH. 
 
06:48  Fortunstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


