
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-04-2016 til kl. 08.00 den 11-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:21 Torbenfeldtvej Eftersyn Eftersyn i forbindelse med mindre brand tidligere på dagen. 
 Foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke. 
  
09:11 Brøndby Stadion Brandalarm Blindalarm, grundet madlavning.        
   

 09:40 Hornemanns Vænge Brandalarm Stoppet på radio. 

 10:53 Amagertorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 11:00 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 12:28 Oceanvej Olie spild Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt.  
 Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 14:01 Guldbergs Plads Røg fra bygning Røgudvikling fra tørretumbler. 
 Afbrudt strømmen og foretaget eftersyn i maskinen. 
 Konstateret elektrisk kortslutning. 
 Skadestedet overdraget til beboere som kontakter tekniker. 

 15:50 Toftegårds Allé /  Trafik ulykke Sikring i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Efter vurdering fra  
 Lyshøjgårdsvej akutlæge, kunne patienten selv forlade bilen. Fejet og rydet kørebanen. Skadested  
 overdraget til politiet. 
 
 16:30     Nygårds Plads          Trafik ulykke Sikring af skadested, indsat nødbehandler, assistance til Ambulance tjenesten.   

 16:36 Urmagerstien Eftersyn for røglugt Eftersyn for røglugt ved elevator. 
 Intet fundet. 

 16:57 Falkoner Alle Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 18:16 Brandalarm Stoppet på radio. 

 11. april 2016 Side 1 af 3 



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 18:59 Teglholm Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 

 19:19 Lergravsvej Ild i lejlighed Røgudvikling fra lejlighed som skyldtes glemt gyrde på tændt komfur. 
 Gryde fjernet fra komfuret af beboeren. 
 Lejlighed udluftet af beboer ved ankomst. 
 Foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke. 

 20:11 Rued Langgaards Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 20:18 Bispeparken Røg fra Lejlighed Ild i lejlighed slukket med et højtryksrør. 
 Opbrudt dør for adgang til lejligheden. Udlagt et højtryksrør og afslukket diverse  
 indbo i soveværelset. 
 Foretaget eftersøgning. Ingen fundet. 
 Foretaget eftersyn i alle ovenliggende lejligheder, men der var intet at bemærke. 
 Medsendt akutlæge og ambulance ikke benyttet. 
 Rekvireret skadeservicefirma, som overtog skadestedet sammen med politiet. 
  
 Skadesomfang: 
 Ca 10 m² soveværlese udbrændt 
 ca 50 m² røg- og sodskadet    

 22:35 Natalie Zahles Vej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor i  
 forbindelse med indbrud. 

 22:57 Sønderjyllands Alle Ild i container Ild i to containere slukket med et højtryksrør. 
 Containere udbrændt. 

 23:08 Hoffmeyersvej Ild i affald Ild i to containere slukket med et højtryksrør tilsat A-skum. 
 Begge containere kraftigt brandskadet. 

 00:08 Rued Langgaards Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 01:44 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring. 

 02:22 Rued Langgaards Vej Brandealarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 04:00 Roskildevej Ild i bygning Ild i bygning med vandpibecafé slukket med 2 HT. 
 Ved ankomst brændte det kraftigt ved et større vinduesparti og flere vinduer var  
 varmesprængt. 
 Udlagt to højtryksrør og startet afslukning omkring vinduet samt inde i bygningen. 
 Rejst 2 stk. 4-meter stiger for eftersyn på taget med termisk kamera, men der var  
 intet at bemærke. 
 Foretaget eftersyn mod nabobygning, men der var ikke fare for brandspredning. 
 Udluftet bygningen med overtryksventilator gennem varmesprængt vindue. 
 Nedtaget 2 m² loftplader for kontrol. 
 Rekvireret skadeservicefirma til følgeskadebekæmpelse. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 
  
 Skadesomfang: 
 Ca 20 m² omkring vinduesparti kraftigt brandskadet 
 Ca 120 m² lokale røg- og sodskadet    

 05:32 Enghavevej Eftersyn Eftersyn i forbindelse med alarm fra sprinkleranlæg under reparation. 
 Tilkaldt sprinklertekniker. 

 06:16 Bystævneparken Brandalarm Ild i skraldespand slukket ved beredskabets ankomst. 
 Foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke. 

 06:17 Juliane Maries Vej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 
 
07:17          Køge Bugt Motorvej     Trafik ulykke  
 
07:44          Kettegård alle         Brandalarm Blind alarm. afprøvning af aba, uden man havde ringet til AC.  
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