
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-03-2016 til kl. 08.00 den 17-03-2016

DØGNRAPPORT

Tidspunkt Adresse BeskrivelseMelding

08:44 Tietgensgade Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra 

håndværkers arbejde tæt på detektoren.

Brandalarm

10:05 Rentemestervej Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra 

madlavning.

Brandalarm

10:42 Blegdamsvej Spild af hydralikolie fra lift på minibus. Udlagt 15L absodan til 

opsugning, opsamlet absodan og fejet gaden.

Oliespild

10:47 Kanonbådsvej Blind alarm, idet en liniedetektor var brudt af håndværkeres arbejde 

i nærheden.

Brandalarm

11:37 Robert Jacobsens Vej Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs 

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

Brandalarm

12:15 Strandboulevarden Sprøjten kom tilfældigt forbi et færdselsuheld hvor ambulancen 

endnu ikke var mødt. Dame kørt ned på cykel. Sikret skadestedet, 

startet behandling af patient, assisteres ambulancepersonale. 

Rengjort kørebanen.

AMB-FUH-Ambulance/

14:38 Jernbanegade Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk 

artikel el. lign.

Brandalarm

15:04 Stormgade Alarmeret af skadeservicefirma til tidligere brandsted. Der var noget 

damp eller røg fra etageadskillelsen. I kælderen var der en 

fjernvarmeinstallation som lækkede damp / varmt vand grundet den 

tidligere brandskad. Foretaget eftersyn med termokamerea, målt 

temperatur fra stedet hvor det røg på ca. 25C. For en sikkerheds 

skyld foretaget slukning med ca. 100L vand fra HT tilsat A-skum. 

Foretaget fornyet eftersyn, temeperaturen var nu ca. 20C. Aftalt nyt 

eftersyn ca. kl. 19.

Eftersyn
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15:48 Rued Langgaards Vej Røg fra lithiumbatteri havde aktiveret brandalameringsanlægget. 

Foretaget eftersyn, intet at bemærke.

Brandalarm

15:58 2 biler kørt sammen. Totalskadet front, samt oliespild på vejbanen. 

Sikret skadestedet 2 patienter i den ene bil, 1 patient i den anden bil, 

kommet fri uden brandvæsenets hjælp. Udlagt 60 L absodan, 

opsamlet dette og fejet kørebanen fra vragdele. Overdraget 

skadestedet til politiet.

Færdselsuheld

16:03 Frederikssundsvej Lækage på hovedhydrauliksystemet fra lastbil. Lækket ca.50 L 

hydraulikolie på vejbanen. Sikret skadestedet. Udlagt 150 L absodan, 

opsamlet ca. halvdelen. Resten ligger under lastbil, der ikke kan 

flyttes grundet manglende hydraulik. Aftalt med chaufføren, at han 

selv besørger opsamling af den resterende mængde. Overdraget 

skadestedet til politiet.

Oliespild

16:25 Svinget Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af 

patient.

BAao, Ass. til ophjælpning/

16:52 Vestergade Assistance til politiet jf. aftale.Assistance til politiet

18:16 Alarmeret til mindre brand i butik, men blev stoppet før ankomst da 

anmelder havde slukket branden selv.

Bygn.brand-Butik

19:13 Stormgade Eftersyn på tidligere brandsted. Foretaget måling med 

termokamera - temperaturen er faldet til 15C (fra 20C), og der ses 

ikke længere damp / røg fra etageadskillelsen. Aftalt nyt eftersyn kl. 

03.00

Eftersyn

19:50 Kastrupvej Anmelder synes der lugter af røg over to etager. Foretaget eftersyn i 

kælder, stuen og 1. sal, intet at bemærke.

Eftersyn

21:41 Ringergården Ild i papirkurv, som beboere havde sat ud på badeværelset. Slukket 

af 1. tur med håndbruser. Mindre røgspredning i lejlighed og på 

gangen, luftet ud ved naturlig ventilation. Overdraget skadestedet til 

politiet.

Brandalarm

21:42 Klitmøllervej Ildløs i affaldsbur fyldt med træ. Slukket med 1 HT.Eftersyn

17. marts 2016 Side 2 af 3



Tidspunkt Adresse BeskrivelseMelding

23:18 Frederikssundsvej Beboer havde tilsluttet mange elektriske apparater til samme 

stikkontakt via diverser forgrenerkabler. Dette havde overbelastet 

stikkontakten. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet tegn på 

brand eller varmeudvikling. Bedt beboer kontakte 

elektriker/vicevært.

Eftersyn

03:10 Olfert Fischers Gade Utæt vandrør havde forårsaget mindre vandskade. Tætnet vandrøret 

midlertidigt. Beboer kontakter selv VVS for endelig udbedring.

RXan, Redning Andet/

03:15 Stormgade Eftersyn på tidligere brandsted. Foretaget måling med 

termokamera - temperaturen er faldet til 12C (fra 15C), og der ses 

ikke længere damp / røg fra etageadskillelsen.

Eftersyn

03:48 Bystævneparken Ild i skraldespand slukket af personalet før brandvæsenets ankomst.Brandalarm

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80
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