
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-09-2016 til kl. 08.00 den 07-09-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:18 Vejlands Allé Brand Andet Gasudslip fra gasledning i vejen. Målt med gasmåler samt afspærret område. Udlagt 
 HT-rør til sikring samt tilkaldt HOFOR. HOFOR overtog opgaven. 

 10:29 Prisholmvej Mindre Naturbrand Mindre ildløs i træ. Slukket med HT.  
 
 09:34 Gamle Landevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 
 09:37 Enghavevej Olie spild Oprydning af vejbanen efter færdselsuheld. 

 10:05 Sejrøgade Trafik ulykke Færdselsuheld med personbil og MC impliceret. Sikret skadestedet samt assisteret  
 med behandling af patienter. Skubbet bil og MC ind til siden. 

 10:10 Havnegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 10:29 Høvedstensvej Brandalarm Blind alarm, idet anlægget fejlagtigt ikke var sat i service.  
 
 10:33 Nyager Vænge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 
 10:39 Frederikssundsvej Ild i bil Ild i bil, slukket med HT-rør. 

 11:13 Produktionsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 
 12:25 Produktionsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
  
 13:07 Brydes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 14:03 Store Søndervoldstræde Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen 
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 14:05 Hyrdevangen Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 14:32 Hf. Formosa Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 14:55 Værnedamsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

 15:00 Grønttorvet Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget 

 17:45 Pilestræde Elevator stop Ej i brug. Personerne var ude ved beredskabets ankomst. 

 18:52 Toftegårds Plads Min. forurening Rengjort kørebanen for oliespild. 

 19:18 Brøndby Nord Vej Eftersyn Eftersyn for intern aktiveret røgmelder. Intet at bemærke. 

 19:42 Nordfeldvej Assistance Assisteret ambulancemandskabet med at bære patient der var faldet igennem et  
 ovenlysvindue på 3. sal. Patienten blev transporteret til ambulancen i sprøjtens  
 redningsbåre. 

 21:15 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
 
 23:48 Spurvehøjvej Gaslugt i det fri Ved nærmere eftersyn viser det sig, at anmelders antagelse ikke var korrekt. Intet fundet. 

 01:57 Frederikssundsvej Eftersyn Eftersyn for aktiveret røgalarm. Foretaget eftersyn udvendig - kunne visuelt se  
 røgalarmen, dog var der ingen røg/brand. Kontaktet beboeren. 

 05:08 Toldbodgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 06:44 Nordre Ringvej Olie spild Tank på bil utæt. Udlagt absodan og flyttet bil til vejside. 

 07:02 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 07:23 Borups Allé Ild i bil Brand i motorrum, slukket før beredskabets ankomst. Frakoblet akkumulatoren på 
 bilen. Politi orienteret på stedet. 
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 07:47 Nørre Søgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

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