
 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-09-2016 til kl. 08.00 den 06-09-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
06-09-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 1 af 3 

08:04 Roskildevej  Ild i bygning  Blind alarm, idet anmelder formentlig havde forvekslet damp fra solens opvarmning af vådt tag med røg fra  
     en brand.. Eftersyn foretaget i.a.b. 

 
08:34  Jernbane Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:54 Heimdalsgade   Redning   Stoppet på radio før ankomst.  
 
11:19  Gothåbsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af  
     andet arbejde. 
 
11:33  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:45  Godthåbsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af  

anlægget under udførelse af andet arbejde. Nødstrømsdrift grundet defekt elkabel i nr. 81.  
 

12:38  Sjællandsgade   Brandalarm   Ild i gryde med olie på komfur, slukket før beredskabets ankomst. Evakuering foretaget før beredskabets  
     ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning af kælderrum samt trappe A og B ved brug af batteridrevet PPV.  
     Informeret politiet om hændelsen samt overdraget skadestedet til skoleledelsen. 
 
12:50  Godthåbsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af 

andet arbejde. Samme fejl grundet manglende strømforsyning fra nr. 81. 
 
13:39 Naverland  Brandalarm  Blind alarm i forbindelse med overgravet kabel, eftersyn fortaget i.a.b. 
 
13:45 Brøndbyvester Strandvej Trafik ulykke  Trafikulykke bil mod lygtepæl, beredskabet sikrede skadestedet og assisterede ambulancetjenesten med  
     patienten. Rekvireret elværkerne til frakobling af strøm fra mast. Kørebanen ryddet for vragdele og køretøj  
     flyttet i til siden, politi overtog skadestedet. 
 
14:09 Produktionsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikkers arbejde på anlægget havde udløst alarmen. 
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14:22  Trafik ulykke   Trafik ulykke  Foretaget sikring af skadested, ydet førstehjælp til patient samt overdraget vedkommende til akutlæge og  
     ambulancemandskab efter deres ankomst. Foretaget oprydning og rengøring af skadestedet samt overdraget  
     dette til politiet. 
 
15:13 Helseholmen  Trafikulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, efterfølgende oprydning på kørebanen. Udlagt absol mod spild af olie og  
     kølervæske. Begge køretøjer ryddet væk fra kørebanen, politi overtog skadestedet. 
 
15:50 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund damp/os fra madlavning. 
 
16:35  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Ild i cowboybukser, slukket af personalet før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftet.  
     Orienteret politiet om hændelsen. 
 
16:52  Nyelandsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:42  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:06 Kettevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad. 
 
19:20  Hornemanns Vænge  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
19:24 Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
20:16 Maglekær  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med 1 HT. 
 
22:42  Jyllingevej  Forurening  Sendt til rengøring/fejning af vejbane grundet melding om meget glasskår på vejbane. Ved ankomst kunne  
     Det konstateres at vognbanen var fejet og en bunke glasskår lå i vejkanten. Fejet bunke op med glasskår, i  
     øvrigt iab. 
 
23:50 Brunevang  Eftersyn  Intern røgmelder aktiveret, eftersyn foretaget i.a.b. røgmelder stoppet ved beredskabets ankomst, beboere  
     instrueret i at kontakte vicevært for teknisk vejledning af anlægget. 
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01:39  Tinghuset   Ild i bygning  Ild i tørretumbler i vaskeri forsøgt slukket med håndildslukkere før beredskabets ankomst. Foretaget  
     efterslukning med HT-rør Eftersøgt hele ejendommen, hvor det blev konstateret en del røgspredning fra  
     brandstedet. 5 personer evakueret fra første sal. Foretaget udluftning af røg i stue og 1. sal. Overdraget  
     skadestedet til politi og skadeservicefirma. Udleveret 7 hjemmerøgmeldere og informationsmateriale til  
     beboere over brandstedet. 
 
01:51  Vanløse Allé   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
05:35  Brønshøj Kirkevej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
06:25 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk var påkørt. 

 
 
 

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


