
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-09-2016 til kl. 08.00 den 16-09-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 

08:07              Hovedvejen/ndr ringvej     Trafik ulykke                   Lastbil påkørt skiletbro- Stor materiel skade.  Længerevarende indsats. 

  
09:13 Åboulevard / Bülowsvej Olie spild Et køretøj havde påkørt en høj kantsten ved indgangen til en svigbane. Konstateret 
 et oliespild på ca. 400 m² vejareal. Udlagt 220 liter absorberingsmiddel for  
 opsamling af olien. Efterfølgende tilkaldt Frederiksberg kommune for fejning af  
 kørebanen. Ingen skadevolder var at finde. 

 09:25 Løngangstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 09:42 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 

 10:02 Frederikssundsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 10:48         Degnehusende          Brandalarm              Blindalarm. Ved ankomst anlægget reetableret. Muligvis aktiveret pga. støv fra løvblæser. 
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10:52 Nordre Fasanvej Benzin udslip Mindre benzinspild fra motorcykel, opsat potte under motorcykel samt udlagt lidt  
 absorberingsmiddel på spildet. Politiet kontakter ejer for orientering. 

 10:52 Peter Bangs Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:02         Jyllingevej              Brand-bil i det fri          Ild i bil slukket med 1 HT.  

 11:36         Høvedstensvej          Brandalarm               Blindalarm. Melder aktiveret pga. rygning. 

 

 11:46 Holmbladsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra varmepistol. 

 12:37 Yderlandsvej Ild i tag Brand i værkstedsbygning på ca. 250 m² som indeholdte byggematerialer, små  
 værksteder samt motorcykler/scootere. Værkstedsbygningen var sammenbygget  
 med flere nabobygninger. Værkstedsbygningen var opdelt i 4 rum og ved  
 beredskabets ankomst var der en fuldt udviklet brand i rum 2 med påbegyndt  
 brandspredning til tagkonstruktionen. Anmelder oplyste at rummet var tømt for  
 trykflasker. Indsat 1 HT-rør mod rumbrand samt 1 HT-rør til naborum, 1 C-rør til  
 sikring samt D-slanger med 3 tågesøm til begrænsningslinje i taget. Fjernet 2 F-gas  
 fra rum 4. Rejst drejestige med skæreslukker for begrænsning mellem tagspær.  
 Udført standsningslinjer (ca. 10 m² opskæring) på taget til sikring mod  
 brandspredning til nabobygninger. Flere biler flyttet væk var bygningen. Anvendt  
 forlængerrør samt opskåret hul i vægkonstruktion for slukning af ildlommer.  
 Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse. Frivilligenheden understøttede  
 indsatsen med sanitet, kompressor, omklædningsfaciliteter samt  
 væske/bespisning. Ca. kl. 19 afsluttede indsatsen for beredskabet. Overdraget  
 skadestedet til politiet. Foretaget eftersyn kl. 21, intet at bemærke. 

 

16. september 2016               Side 2 af 5 



 

 

Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 
 13:01 Hollændervej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en elev. 
 
 
 13:12         Solmarksvej            Brandalarm               Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund. 
 
 
 13:18 Vanløse Allé Brandalarm Fejlalarm. 
 
 
 14:22         Odinsvej               Brandalarm              Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund. 
 
 
 14:36         Herstedøstervej         Brandalarm              Blindalarm. Anlægget reetableret ved ankomst. Brandtryk aktiveret ved en fejl. 

 
 14:36 Julius Thomsens Gade Ild i affald Mindre brand i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør. 

 
 15:09 Peder Lykkes Vej Eftersyn Tilkaldt til benzinlugt. Foretaget eftersyn, konstateret at der var malet med  
 spraymaling i et pulterrum. Almindelig udluftning kunne klare lugten. 
 15:14 Hf. Formosa Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune med  
 ophjælpning af borger. 
 
 15:59         Nygårds plads           Brand-Bil i det fri          Ild i bil slukket med 1 HT. 

 
 16:48 Teglholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
 16:56 Peter Bangs Vej Ass. til Politi Assistance til Politiet ifm. færdselsuheld. 
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 17:01 Valhalsgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 17:24 Peter Bangs Vej Færdselsuheld Færdselsuheld uden personskade. Fejet og rengjort kørebanen for div. vragdele.  
 Udlagt 20 liter opsugningsmiddel pga. div. væsker på vognbanen. 

 17:25 Hyttehusvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 17:45         Strandmarksvej         Ass til ophjælpning          Mand faldet/cyklet i fjernvarmeudgravning. Assisteret med løft af mand til båre. 

 18:38 Rådvadsvej Bål på gade Mindre bål på gaden slukket af borgeren selv, intet foretaget. 

 18:47 Færdselsuheld Bil med trailer var kommet i svingninger. Traileren røg af og endte i rabatten mens  
 bilen ramte autoværnet. Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten. 

 19:01 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 19:01 Rosenørns Alle Eftersyn for gaslugt Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn foretaget,  
 intet at bemærke. 

 19:13 Nygårdsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 19:34 Storegårdsvej Færdselsuheld Væltet motorcyklist behandlet af ambulancemandskab og kørt på hospitalet.  
 Opsamling af div. vragdele fra kørebanen samt strøet én pose opsugningsmiddel  
 ud på kørebanen over div. væsker. 

 20:17 Gårdstedet Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune med  
 ophjælpning af borger. Tilkaldt ambulance til stedet. 

 21:32 Ruten Eftersyn Foretaget eftersyn og rundering ved Ruten for røglugt, intet fundet. 

 

 21:32 Bispebjerg Parkallé Ild i container Ild i aviscontainer, slukket med 1 HT-rør. Politi på stedet. 
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 21:38 Strandpromenaden Ild i affald Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør. 

 

 22:08 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
 22:45          Stamholmen          Brandalarm                Blindalarm. Ved ankomst har personalet reetableret.  

 

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