
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-06-2016 til kl. 08.00 den 15-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:43 Roskildevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra bålsted. 

 09:18 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
   
  09:24 Bymandsgade                       Eftersyn Eftersyn for røglugt, Røglugt ved ankomst, røglugt forsvandt efter 10 minutter.    

 10:13 Frederiksborgvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 10:39 Strandboulevarden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
  10:56                     Rødovrevej                             Brandalarm  Brandtryk aktiveret uden påviselig grund.  

 10:59 Hans Knudsens Plads brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
  12:41                      Frakørsel 4 Motorring 4      Trafikulykke Sikring af skadested og oprydning. 1 Person kørt på Hospitalet.  

 12:45                      Peter Bangsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 13:16 Vigerslev Allé Ild i bil Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. 

 13:43 Gudenåvej Røg fra kælder Ved ankomst ses røg fra kælder vindue. Tryksat hovedtrappe og indsat 1tur i  
 kælder, for slukning af ildløs. Slukket ild i vaskemaskine samt palle med HT-rør.  
 Ventileret kælderen og efterset ovenliggende lejligheder for røgspredning. 
 Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma. 
 
  14:21                      Hvidovre Strandvej              Brandalarm Blind alarm P.G.A. Støv fra håndværker. 
 
  15:42                      Kirkebjerg Alle                      Brandalarm Blind alarm P.G.A. Rygning på toilet. 



 18:27 Store Kongensgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

 18:44 Amagertorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
  19:54                     Veras Alle                               Olie spild   Utæt hydraulik system på lastbil, havde lækket ca.1/2literhydraulikolie 
 Udlagt lidt kattegrus og opsamlet dette. Efterfølgende udlagt mindre lag kattegrus, for  
 opsamling af evt. yderligere dryp. 
 
  20:50                     Skolegade                               Ild i affald                         Ild i affald tæt på stråtækt bygning, ild i aviscontainer slukket med HT. Rør. 

 21:01 Hesseløgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 21:26 Mimersgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget,  
 intet at bemærke. 

 21:32 Carsten Niebuhrs Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 00:40 Jagtvej / Hørsholmsgade Ild i container Ild i container, slukket med HT-rør. 

 

 01:04 Lyngbyvej Eftersyn Mindre glødebrand i facadebeklædning, med isolering af papirgranulat. Slukket  
 med tågesøm tilsat a-skum. Foretaget eftersyn med termisk kamera, iab.  
 Beboere kontakter selv byggeledelse og forsikringsselskabet. Skadested  
 overdraget til politiet. 

 01:49 Oehlenschlægersgade Ild i kælder Ved ankomst er der kraftig ildløs i forretningslokale beliggende i kælder. Alle beboere, 
 samt personer i forretningslokalet var kommet ud.  
 Indsat 2 ture med HT-rør til afslukning af ildløs via hoveddør. Hovedtrappe  
 ventileret og tryksat, bagtrappe ligeledes ventileret og tryksat. 
 Eftersyn foretaget i alle lejligheder i opgangen pga af kraftig røgspredning til flere  
 lejligheder.  
 Lukket for gas og vand til bygningen pga af lækage i forbindelse med brandskade  
 på instalationer. I forbindelse med oprydningen på skadestedet konstateres  
 røgudvikling fra etage adskillelsen mellem forretningslokalet og oven liggende lejlighed. 
 Nedtaget loftplader samt opskåret gulv i badeværelse i oven liggende lejlighed, for 
 afslukning af glødebrand i konstruktionen.  
 Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice firma. 



 03:43 Jagtvej Ild i affald Ild i større oplag af møbler m.m, slukket med HT-rør tilsat a-skum. 
 07:06 Bellahøjvej Røg fra kælder Røg stammede fra butikslokale i stueplan, hvor der var mindre glødebrand i  
 papirkurv. Slukket med lidt vand fra HT-rør. 
 Skadested overdraget til politi og skadeservice firma. 

 07:37 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 
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