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09:21  Classensgade    Benzinudslip    Udlagt ca. 1 liter absorptionsmiddel på mindre benzinspild fra parkeret MC  
       var væltet. 
 

10:21 Njalsgade    Brandalarm    Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:21  Hauser Plads    Røg fra Butik    Mindre brand i baglokale til butik, slukket med lidt vand fra HT-rør. Iværksat  

evakuering af kunder og personale. Tryksat butikslokale for at undgå 
røgspredning til dette. Ventileret baglokale via bagudgang og trappehal til 
det fri. Overdraget skadested til politiet 
 

14:36  Ryparken    Ild i lejlighed    Ild i lejlighed slukket med hhv. hurtigt HT-rør fra stigekurv via køkkenvindue  
samt HT-rør med røgdykkere via trapperum for indtrængning i lejlighed. 
tryksat trapperum for at undgå røgspredning til dette. Fået information fra 
beboer 2. tv. om at alle var kommet ud af lejligheden før vores ankomst. 
Rekvireret ambulance for at tilse lejlighedens 3 beboere, der muligvis havde 
været eksponeret for lidt brandrøg. Sendt yderligere røgdykkere via 
trapperum til loft for at begrænse brand- og røgspredning til loft. Rekvireret 
taktisk reserve for beredskab ved udvikling af branden. Konstateret at 
loftrum over lejlighed var røgfyldt. Ventileret dette via loftvinduer. Slukket 
glødebrand i etageadskillelse mellem 2. salslejlighed og loft ved brug af 
tågesøm tilsat A-skumvæske. Konstateret at der var trykskader på 
mellemvæg i lejlighed samt at glasskår fra sprængt køkkenvindue var landet 
over 30 meter fra ejendommen. Videre konstateret at varmtvandsrør i 
lejlighed var sprunget. Foretaget måling af brandfarlig gas i ejendommen, 
både i lejligheder og på loft, iab. Sprængt dør til lejlighed 1. tv. for akut 
vandskadeafhjælpning grundet sprængt varmtvandsrør i lejligheden over. 
Rekvireret skadeservicefirma for følgeskadebekæmpelse samt VVS-firma 
med kendskab til ejendommen for  



 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-04-2016 til kl. 08.00 den 10-04-2016 
 

Tidspunkt Adresse   Melding   Beskrivelse 

 
10-04-2016                                                                                                                                                                                                                                                                              Side 2 af 3 

assistance med lukning af vand og gas. Overdraget skadestedet til politi og  
skadeservicefirma. Skadesomfang: Køkken og badeværelse udbrændt. Væg  
mellem køkken og badeværelse trykskadet. Øvrige dele af lejligheden røg- og  
varmeskadet. Etageadskillelse mellem 2. sal og loft delvis penetreret med  
boremaskine for slukning af glødebrand. Lejlighed 1. tv. mindre vandskader.  
 

16:34  Nørrebro Vænge   Eftersyn    Blind alarm, idet anmelder antog lyd fra aktiveret elevatoralarm for  
      brandalarm. 

Eftersyn foretaget, konstateret at lyden kom fra elevatorskakten, årsag  
elevatorstop. Konstateret at elevatoren var tom. Opsat seddel i ejendommen 
med forklaring af årsag til hyletone samt forsøgt at kontakte vicevært på 
telefon for orientering om situationen, dog uden held.  
 

17:26  Ryparken    Røg fra tag    Konstateret glødebrand i etageadskillelse mellem 2. sal og loft omkring  
Faldstame til badeværelse på tidl. brandsted. Boret huller samt slukket 
Glødebrand ved brug af lidt vand fra tågesøm tilsat A-skumvæske. Foretaget 
eftersyn med termisk kamera på begge sider af etageadskillelsen. Iab. 

 
18:24 Lauritz Sørensens V   Eftersyn    Glødebrand i altankasse som bredt sig til træbeklædning på altan. Slukket  
       med lidt vand fra HT-rør.  
 
19:46 Neergårds Alle   Brandalarm   Blind alarm grundet madlavning 
 
20:10  Nordre Frihavnsgade   Ild i bil    Ved ankomst brænder det fra motorrummet til personbil. Slået hul i  

motorhjelmen med tågesøm samt tilsat a-skum for slukning. Sprængt en 
rude i førersiden for eftersyn indefra front panelet. Der slukkes herefter 
ovenfra samt under køretøjet. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget 
skadestedet til politiet. 
 

 
21:10  Nikolaj Plads    Røg fra Lejlighed   Røg fra glemt gryde med mad på komfur. Afkølet i køkkenvask. Lejlighed  
       Ventileret. 
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22:27 Sadelmagerporten  Bål på gaden   Mindre bål, slukket med 1 HT 
 
23:24 Ejby Torvevej   Ild i skraldespand  Slukket med 1 HT 
   

Lejlighed via vinduer. Eftersyn foretaget, iab. Beboer tilset af akutlæge. 
Overdraget skadestedet til politiet.  
 

00:45  H.V. Nyholms Vej   Ild i affald   Mindre brand i isoleringsmaterialer og PVC-rør på byggeplads, slukket med  
       HT-rør. 
 
00:47  Valby Langgade   Ild i affald   Ild i 2 aviser, slukket med vandslukker. Ventileret trappehal med PPV samt  
       overdraget skadestedet til politiet.  
 
 
04:08  Remisevej    Ild i bil   Ild i personbil, slukket med HT-rør tilsat A-skumvæske. Åbnet motorhjelm og  
       afmonteret kabler fra batteri.  
 
 
06:45  Vardegade    Eftersyn    Foretaget eftersyn grundet melding om gaslugt. Konstateret røglugt fra  

lejlighed 4. th. Konstateret at der havde været mindre brand i hovedpude, 
slukket af beboer  før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med 
termisk kamera, iab samt udluftet lejlighed grundet lettere røggener.  
 

06:45  Ellebjergvej   Brandalarm    Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

 
 
YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80  
10. april 


