
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-08-2016 til kl. 08.00 den 11-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:19 Havnegade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 09:23 Valby Torvegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:53 Frederiksberg Alle Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets  
 ankomst. 

 10:02 Nyelandsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 10:13 Richard Mortensens Vej Oliespild En lastbil havde fået lækage i dieseltanken, konstateret ca. 40 liter dieselspild på  
 gaden over et areal på 50², samt 130 liter diesel i tanken. Opsuget ca. 20 liter af  
 spildet i en dunk, den resterende del blev opsamlet ved udlægning af 210 liter  
 absorberingsmiddel. Dieseltanken blev tømt/opsuget i dunke, ca. 90 liter, og blev  
 efterfølgende kørt til materieldepotet. Københavns kommune afhentede lidt  
 senere det udlagte absorberingsmiddel. 

 10:26 Kirsebærhaven Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 11:54 Klerkegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 11:58 Ved Glyptoteket Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 11. august 2016 Side 1 af 3 



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 12:47 Teglholmsgade Røg fra tag Ifm. med tagdækningsarbejde på en byggeplads opstår en brand. Ved  
 beredskabets ankomst har en håndværker, ved anvendelse af 4 pulverslukkere,  
 fået kontrol over branden. Rejst drejestigen med 1 HT-rør til slukning samt  
 opskæringsmateriel. Foretaget eftersyn med termisk kamera, konstateret  
 varmeudvikling under tagpap. Opskåret området ved branden til sikkerhed mod  
 brandspredning. Orienteret håndværkere samt politiet på stedet. 

 13:22 Holbergsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor på 7. sal var aktiveret på grund af røg, trukket via  
 udluftningskanal, fra håndværkers arbejde med svejsning i kælderetagen. 

 13:39 Østergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 13:41 Nørrebrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:23 Fabriksparken Brand lastbil/bus Bremser overophedet. Kølet med HT. 

 14:39 Julius Valentiners Vej Ild i lejlighed Ved ankomst modtages beredskabet af ejendommens vicevært som havde nøgler  
 til lejligheden hvor det brændte. Tryksat hovedtrappen med ventilatoren og indsat  
 et røgdykkerhold for eftersøgning samt slukning i lejligheden i stueetagen. Indsat  
 yderligere et røgdykkerhold med termisk kamera for eftersøgning. Indsat et  
 røgdykkerhold til ventilering af røgspredning til bagtrappen. Der var ingen personer 
 i lejligheden og branden kom hurtigt under kontrol og blev slukket. Foretaget eftersyn  
 af overliggende etager, intet at bemærke. Ventileret hovedtrappen samt  
 kælderetagen. Tilkaldt skadeservicefirma til følgeskadebekæmpelse samt  
 informeret beboerne om situationen. Orienteret og overdraget skadestedet til   
 politiet samt skadeservicefirma.   
  
 Skadesomfang: Lejlighed, ca. 100 m² røg- og sodskadet. Stuen, ca. 25 m² kraftigt  
 brandskadet. For- og bagtrappe lugtgener. Overliggende lejlighed lugtgener. 

 14:49 Frederikssundsvej Færdselsuheld Stoppet under fremkørsel idet færdselsuheldet var sket på en anden adresse end  
 først antaget. 

 19:47 Amagerbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 
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 20:01 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 20:04 Nordre Ringvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra bad. 

 20:23 Strandvejen Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med ophjælpning af beboer. 

 20:57 Vestergårdsvej Ild i bygning Ved ankomst viser der sig, at der er ild i et bildæk på bålplads. Slukket med HT. 

 
 00:40 Vester Voldgade Eftersyn Ved ankomst oplyser anmelder at der lugter brændt i kælderetagen. Foretaget  
 eftersyn, konstateret at samling i stikprop på forlængerledning var kortsluttet og lå 
 i lidt vand på gulvet. Slukket for strømmen og afmonteret forlængerledningen. 

 

 07:09 Søvangsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 

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