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08:06  Løvstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
       frakoblet gruppen.  
 
08:06 Smedeland  Ild i lastbil  Ild i motor og kabine på lille lastbil, lastet med gasflasker. Alle gasflasker sikret. Slukket med e 
       et HT-rør samt tågesøm. 
 
08:10 Bredager  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
  
08:22  Amerika Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stearinlys.  
 
08:25 Vigerslevvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
       frakoblet gruppen.  
 
08:32  Amagerfælledvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af borger. 
  
09:40  Alarmpladsen   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:26  Valby Tingsted  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:27  Ågade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:42  Else Alfelts Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:47  Englandsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
10:52  MTV Holbæk  Trafik ulykke   Solo uheld, sikring af skadested samt oprydning. 
 
10:59  Frieslandsvej  Redning Andet  Assistance til politiet.  
 
11:32  Nyhavn   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-10-2018 til kl. 08.00 den 06-10-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
07-10-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 4 

12:12  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
12:19  Livornovej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

12:28  Ramsingsvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
12:50  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
  
13:39  MTV Motorring 3 Trafik ulykke   Personbil/ lastbil der var kørt fra stedet. Stor materiel skade. Kun et spor farbart. Politi og  
       ambulance på stedet. 1 person overdraget til ambulancen. Der foretages sikring af skadested samt  
       oprydning. 
 
15:08  Vestergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stjernekastere.  
 
15:45  Rejsbygade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
16:44  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:14  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:17  Løvstikkevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:11  Dr. Abildgaards Alle  Ild i lejlighed   Mindre brand i lejlighed, slukket med et HT-rør. Foretaget eftersyn i brandlejlighed, overliggende  
       lejlighed samt loft (omkring trækkanal). Udluftet lejlighed og trapperum for røg, i øvrigt iab.  
       Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma.  
 
18:18  Enghavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgmaskine.  
 
18:38  Bag Elefanterne  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgmaskine.  
 
19:07  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
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19:26  Kay Fiskers Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgmaskine.  
19:33  Enghavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgmaskine. 
 
19:37  Alarmpladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:42  Absalonsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:45    Eftersyn   Foretaget eftersyn af anlæg grundet hyletone ved skab (skab ikke i brandmode). Skab aktiveret med  
       betjeningsnøgle hvorpå hyletone har ophørt. Intet øvrigt at bemærke.  
 
19:55  Jernbane Allé   Elevator stop   Åbnet elevator og hjulpet 1 personer ud.  
 
20:18 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet støv. 
 
20:20  Roskildevej   Brandalarm   Ild i stegepande, båret til det fri og slukket før beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, iab.  
 
20:57 Blommehaven  Eftersyn  Eftersyn foretaget, ingen fare for brand. Røgmelder udleveret. 
 
21:24  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en flammedetektor var aktiveret uden påviselig grund. Konstateret at ca. 20  
       sprinklerhoveder der beskytter yderside af vinduer i tunnel var aktiveret. Rekvireret akut  

følgeskadebekæmpelse samt skadeservicefirma for at tage sig af vandskade i kælderetage under 
sprinklerhoveder. Stoppet for udsivende vand ved at lukke for sprinklerventil. Tekniker fra  
Wicotec Kirkebjerg rekvireret for reetablering af sprinkleranlæg.  
 

21:50    Ild i affald   Ild i affald, slukket med vandslukker.  
 
22:33  Frederikssundsvej  Færdselsuheld  Foretaget sikring af skadested ved færdselsuheld hvor personbil og varevogn var involveret. Ingen  
       personskader konstateret. Vejbane ryddet for div. spild fra køretøjer samt vragdele. Flyttet bilerne  
       ind til vejkant efter aftale med politi. Afmærket væltet lysstander samt overdraget skadestedet til  
       politiet.  
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23:06  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.  
 
23:28  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet 3 detektorer var aktiveret ved kraftig damp fra sauna.  
 
02:06  Buntmagervej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
02:09  Krudtløbsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra tyverisikringsanlæg.  

04:47  Voldboligerne   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

06:46 Hammerholmen Ild i bygning  Ild i træpillekværn, slukket af bygningens eget slukningsanlæg. Eftersyn foretaget iab. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


