
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-05-2016 til kl. 08.00 den 30-05-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:32 K-Vej Olie spild Beredskabet sendt til eftersyn i forbindelse med dieselolie spild i havn. Ved  
 ankomst har havnepersonalet påbegyndt opsamling af olie i havnebassin med  
 slamsugere, samt at fjerne forurenet jord. Beredskabet assisteret med at  
 afdækning af kloaken. 
 Cph/malmø port overtager skadestedet. 

 11:03 Mågevej Kemikalie uheld Assistance til ambulancetjenesten, idet en person skulle have været i kontakt med  
 Flussyre. Det viste sig dog, at dreje sig en mindre mængde syre (ca 1/2 dl til  
 afsyring af glas). Patienten havde selv påbegyndt skylning. Patient overdraget til  
 ambulance. 

 11:08 Roskildevej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

  12:24 Søvangsvej         Brandalarm Blind alarm P.G.A. Madlavning. 

 13:37 Peder Lykkes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme 
  tæt på detektoren. 

 14:43 Tagensvej Ild i knallert Ild i knallert, slukket med HT-rør. Skadested overdraget til politiet. 

 14:49 Tagensvej Færdselsuheld Assistance til ambulancetjenesten med afskærmning, i forbindelse med  
 færdselsuheld. 

 14:59 Nørrebrogade Naturbrand Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden brv. Ankomst. 

 15:07 C.F. Møllers Allé Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 19:32 Ottiliavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 
 
  20:00                      Bødkerporten                        Ild i affald Røg fra affald under bænk, slukket med højtryks rør. 

 20:53                       Sylows Plads                    Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra glattejern. 



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 21:10                      P.Andersensvej Ild i container Ild i container, slukket med HT-rør. 

 21:11 Ottiliavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 21:50 Sorgenfrigade Ild i container Ild i container, slukket med HT-rør. 

 22:14 Hf. Frederikshøj Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

  05:04                      Priorparken                            Brandalarm                                  Blind alarm ukendt årsag. 

 05:13 Bogtrykkervej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 05:44                      Ekvipagemestervej Brandalarm Ved beredskabets ankomst, ses der røgudvikling fra kælder. Der tages i mod af  
 vagt som fortæller at det brænder i større el-instalation i teknikrum i kælder.  
 Sendt røgdykkerhold i kælder for lokalisering af ildløs, samt for begrænsning af  
 røgspredning. Det konstateres at der er større røgspredning i kælder, og der  
 påbegyndes begrænsning af denne, samt ventilation. Brand lokaliseret til større  
 EL-tavle, og påbegyndt begrænsning/slukning af ildløs med CO2. Branden er slukket. 
 
  07:20                       Herstedvang                        Brandalarm                                   Blind alarm. Tekniker har ved en fejl aktiveret alarmen. 

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