
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-12-2016 til kl. 08.00 den 07-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:12 Kanalens Kvarter Brandalarm Blind alarm pga. støv/ snavs. 
 
 08:22 Kirsten Walthers Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 08:39 Motorring 4 Brand-Bil i det fri Motorbrand slukket med 1 HT/HT skum  

 09:18 Rådmandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning 

 09:22 Roskildevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 09:38 Randersgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 10:31 Troels-Lunds Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 10:35 Krogens Alle Brandalarm Blind alarm. Aktiveret pga. Madlavning. 

 10:43 Sundholmsvej /  Færdselsuheld Færdselsuheld mellem 2 biler. Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten. 1  
 Amagerfælledvej (X1) tilskadekommen blev bragt på hospitalet i en ambulance. Foretaget opsamling af  
 væske (olie/kølervæske) samt rengøring af kørebanen for glasskår. Anvendt og  
 opsamlet 30 liter absorberingsmiddel. 

 12:02 Sundholmsvej /  Min. forurening Endelig oprydning efter tidligere færdselsuheld. 
 Amagerfælledvej (X1) 

 13:56 Hans Olriks Vej Eftersyn En håndværker havde skåret i en væg og konstateret varmeudvikling. Foretaget  
 eftersyn samt måling med termisk kamera, intet at bemærke. 
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13:59 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stearinlys. 
 
 
14:08 Birkelundsvej Spuling af gade Spuling af gade. 

 16:51 Ahlefeldtsgade Ild i skraldespand Ild i aviser i skraldespand, slukket med 1 HT-rør. 

 17:58 Silkeborggade / Krausesvej Eftersyn Ild i cykel, slukket ved beredskabets ankomst. 

 18:19 Jens Munks Gade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 19:16 Løvens Kvarter Eftersyn for gaslugt Intet fundet. Eftersyn foretaget med gasdetektor. 

 20:20 Roholmsvej Ild i affald Skraldespand i det fri. Slukket med 1 HT. 

 20:59 Klerkegade Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. Et brud på et  
 varmerør var årsag til lækagen. Konstateret 3-5 cm. vand på gulvet i kælderetagen, 
 hvor der var teknikrum, gang og gymnastiksal, ca. 200 m². Lukket for  
 vand. Indsat 2 vandstøvsugere for opsamling af vand samt tilkaldt KEjd  
 samt skadeservicefirma til følgeskadebekæmpelse. 

 21:23 Carlsgade Oversvømmelse Defekt varmtvandsrør medførte oversvømmelse i krybekælder under  
 beboelsesejendom. Lukket for 2 haner for afbrydelse af vand. Tømt krybekælder  
 for vand med pumpe. Ca. 15oo liter vand pumpet op. Orienteret beboere på  
 adressen. 

 22:38 Løngangstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra strygejern. 

 22:38 Lille Kongensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en røgkanon anvendt ifm. fest. 

 22:44 Stæhr Johansens Vej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved  
 ifm. bygningsrenovering. 
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00:40 Bellahøjvej Trafik ulykke Foretaget sikring af skadested med sprøjten i forbindelse med færdselsuheld, hvor  

 1 bil havde påkørt en lysstander. Ingen personskade, begrænset materiel skade.  
 Foretaget oprydning samt overdraget skadestedet til politiet. 

 04:38 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 04:48 Vibeholmsvej Brand-Bil i det fri Ild i bil. Slukket med 3 HT rør. 

 05:26 Borgervænget Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
  

 05:35 Fiolstræde Ass. til ophjælpning/ Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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