
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-05-2016 til kl. 08.00 den 06-05-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:52 Ringduestien Eftersyn Ild i skraldespand, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn  
 og udluftet lejlighed med ventilator. 
 Beboer overdraget til ambulance tjenesten for tilsyn. 

 10:59 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af tidligere vandskade. 

 11:40 Rosenvængets Allé Gaslugt i det fri Ved beredskabets ankomst er der krafig lugt af gas i baggård omkring kloak. Måling  
 med gasdetektor i kloak og kælder under beboelses ejendom giver indikation af  
 gasudslip. I samarbejde med politiet evakueres bygningen, og fareomraåde  
 oprettes. HOFOR tilkaldt for eftersyn af gasledning. Lokaliseret gashane i kælder og  
 lukket for denne, hvilket medførte fald i gas koncentration i kælder og kloak. Ved  
 Hofors ankomst foretages gasmåling endnu en gang, og det konstateres af  
 koncentrationen er fortsat faldende.  
 Ophævet fareområde og overdraget skadesteddet til politiet og HOFOR. 

 13:01 Dronningens Tværgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgbombe som var smidt af  
 fodbold fans i gaden.. 

 13:15 Puggaardsgade /  Trafik ulykke Sikring i forbindelse med færdselsuheld, mellem 2 biler. Kørebanen fejet for  
 Rysensteensgade glasskår og diverse vragdele. Skadestedet overdraget til politiet. 

 13:19 Borgmestervangen Naturbrand Ild i græs, slukket med HT-rør 

 16:10 Hammelstrupvej ild i container Ild i container, slukket med Ht-rør. 

 17:06 Islands Brygge Ild i container Ild i container, slukket med Ht-rør. 
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 17:15 Østergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg. 

 17:22 Kronprinsessegade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 18:14 Vesterbrogade Brandalarm Sprinkler udløst af ukendt årsag i værelse på 1 sal. Påsat sprinklertang for aflukning  
 af sprinklerventil og stoppet hovedpumpen. Påbegyndt afhjælpning af vandskade i  
 værelse, samt i underliggende butik.  
 Skadested overdraget til skadeservice firma og teknisk chef fra hotellet. 

 18:38 Mimersgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog røg fra grill for ildløs. 

  18:41                      Herstedøstervej/Fabriksparken        Trafikulykke                   Sikring af skadested/spuling af vejbane og oprydning.   3 Personer transporteret til Hospital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 18:52 Ved Sønderport Eftersyn Eftersyn i forbindelse med benzin lugt i opgang. Konstateret at lugten stammede  
 spray maling, som var anvendt i forbindelse med maling af knallert dele i kælder. 

 20:26 Valby Langgade Ild i bygning Ild i træskur placeret op ad bygning, Delvist slukket af personale før beredskabets  
 ankomst. Efterslukket med lidt vand fra vandslange, og foretaget endeligt eftersyn  
 med termisk kamera, iab. 

 20:30 Rødkildevej Brand Andet Ild i plastik ved svævebane, slukket med HT-rør. 

  21:07                      Rønneholmvej                       Eftersyn                                        Tur annulleret.  

 21:57 Krimsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 22:27 Mjølnerparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 23:06 Jacob Lindbergs Vej Røg fra kælder Beredskabet sendt til røg fra kælder. Indsat 1 røgdykkerhold via kælder dør, til  
 lokalisering samt afslukning af ildløs. Yderligere foretaget eftersyn i opgangene, for  
 røgspredning samt sikre at affaldsskakte var lukket. Slukket mindre ildløs i  



 kælderrum. Kælder ventileret med overtryksventilator. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 
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 23:27 Næstvedgade Eftersyn Eftersyn af aktiveret røgmelder i lejlighed. Foretaget eftersyn via brevsprække, intet 
  at bemærke, ud over den aktiveret røgmelder. Rekvireret drejestige til assistance.  
 Skaffet adgang til lejligheden med drejestige via åbenstående vindue, retableret  
 røgalarmen, underrettet via seddel i lejligheden samt orienteret politiet. 

 23:37 Lyrskovgade Eftersyn Mindre bål i det fri i parken, slukket med en trykladet vandslukker. 

 00:11 Morsøvej Færdselsuheld Mindre færdselsuheld, mindre materielle skader. Der blev ikke brug for  
 beredskabets assistance. 
  
  00:42                     Sti ved Albertslundvej           Ild i container                              Ild i Knallert slukket med 1 højtryksrør. 
 
  00:50                      Høvedstensvej                       Ild i Knallert                                 Ild i knallert Slukket med 1 højtryksrør.                                                            

 01:41 Stadens Vænge Eftersyn Eftersyn af røglugt. Ved ankomst konstateres det, at lugten skyldes et antændt bål i  
 en jerngryde. Efter aftale med en ansat på adressen, slukkede de selv bålet. 
 
  01:41                     Jernholmen                            Brandalarm                                  Blind alarm. 

 02:47 Uplandsgade Ild i container Ild i knallert samt en 500 liters container som lå på vejen, slukket med 1 HT-rør. Både  
 knallert og container udbrændte. 

 05:49 Nørre Allé Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 05:51 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

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