
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-01-2017 til kl. 08.00 den 21-01-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:12 Immerkær Brandalarm Blind alarm. Røgkanon udløst.  

 08:35 Scandiagade Ild i lejlighed Mindre brand omkring stearinlys, slukket ved beredskabets  
 ankomst. Evakueret beboeren ud af lejligheden pga., lettere  
 røgspredning. Beboeren blev undersøgt af ambulancen på stedet.  
 Fortaget ventilering af trappen og lejligheden. Undersøgt  
 omkringliggende lejligheder, intet at bemærke. Orienteret politiet. 

 09:00 Nørre Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:38 Rolighedsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 opvaskemaskine. 

 10:15 Keldsøvej Brandalarm Anden årsag til blind alarm. 

 10:33 Valby Langgade Gas-Gaslugt i bygning Gas-Gaslugt i bygning. Det viste sig at være afdampning af væske  
 fra udstillings motorcykel som stod i vindue i tatovørshop 

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

 12:09 Havneholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 12:27 Veksøvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

 12:43 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret grundet  
 boldspil. 
 
 12:51         Kamstrupvej            Gas-Gaslugt i bygning Eftersyn for gaslugt i villa. Intet fundet.    
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 12:59 Vagtelvej Oliespild En hydraulikslange på en lastbil var sprunget hvorved olien var  
 spredt ud over et vejareal. Udlagt 140 liter absorberingsmiddel for  
 opsamling af olien. Aftalt at vognmanden selv opsamlede og  
 fjernede absorberingsmiddelet efterfølgende. 

 13:50 Åmarksvej Brandalarm Blind alarm. Ukendt årsag. 

 14:31 Nykær Ild i lejlighed Ild i lejlighed, slukket ved ankomst. 

 15:05 Madumvej/Vårfluevej Ild i Villa Ild i skur. Slukket med 2 HT. Rør. 

 15:47 Kettevej Færdselsuheld Sikring af skadested. 

 16:13 Sundparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 16:31         Nordre Ringvej          Ild i bil Slukket ild i motorrum med 1 HT. 
 
 16:41         Prøvensvej             Brandalarm Blind alarm. Teknisk fejl på anlæg.    

 17:03         Kløvermarksvej Færdselsuheld   Færdselsuheld mellem 2 personbiler. Efter akutlægens vurdering  
 blev 1 person, pga. skaderne, udtaget skånsomt ved at fjerne bilens 
  tag med hydraulisk værktøj. Personen blev efterfølgende kørt på  
 hospitalet med ambulance. Foretaget oprydning på skadestedet,  
 opsamlet spild samt bugseret bilerne ind til siden efter aftale med  
 politiet. 

 17:14 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 18:15 Neergårds allé Brandalarm Blind alarm. Madlavning. 

 18:45 Dannebrogsgade Røg fra lejlighed Mindre brand i overfrakke i lejlighed, slukket af beboer med vand  
 fra vandhanen. Personale hjalp beboeren ud af lejligheden og  
 lukkede døren igen. Foretaget eftersyn samt udluftning af  
 lejligheden. Iltbehandlet beboeren samt tilkaldt ambulance. Opsat  
 røgalarm i lejligheden. Overdraget skadestedet til politiet. 

 19:49 Krogsbækvej Oversvømmelse Oversvømmelse. 
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 21:17 Hvidovrevej Ild i lejlighed Ild i lejlighed som viste sig at være damp fra ventilation. 

 

 23:08 Rådmandsgade Færdselsuheld Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet  
 forurenet ved lækage på bil ifm. et færdselsuheld. Bilen var  
 efterladt. Overdraget skadestedet til politiet. 

  

 00:22 Trangravsvej Assistance til  Assistance til ambulancetjenesten. Klippet hul i hegn for adgang  
 samt bragt en patient op af en båd ved anvendelse af dykkerlejder. 
 
 01:52         Ved brandstationen      Ild i skraldespand Slukket med vandslukker. 

 03:42 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en liniedetektor var aktiveret uden påviselig  

 06:46 Mimersgade Ild i container Ild i isolering i 40 fodscontainer, indrettet til kontor, slukket med  
 HT-rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn med termokamera, iab.  
 Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice. 

 07:18 Marskensgade Eftersyn for røglugt Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn  
 foretaget i opgang, affaldsskakt og rum, intet at bemærke. 
 
 07:18         Hornemanns vænge      Brandalarm Blind alarm grundet tobaksrygning. 
 

 07:34 Kløvermarksvej Trafik ulykke Eneulykke hvor køretøj var kørt ind i hæk\mast. Personer var ude af 
  køretøjet ved beredskabets ankomst. Sikret skadestedet, skubbet  
 bilen ind til siden. Foretaget oprydning og rengøring af kørebanen.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
 

 21. januar 2017     Side 3 af 3 


