
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-08-2016 til kl. 08.00 den 18-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:21 Priorparken Brandalarm Fejl alarm. 

  
 09:21 Borgmester Christiansens  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme 
 Gade  tæt på detektoren. 

 09:48 Fogedgården Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 09:48 Fortvej Brandalarm Falsk alarm brandtryk aktiveret. 

 10:16 Polensgade Oversvømmelse Vandtilslutning til køkkenvask var gået læk. Lukket for vandet, og opsuget vand  
 med vandstøvsuger. Konstateret vand i underliggende lejligheder. Orienteret  
 beboer formand og rekvireret  skadeservicefirma. 
 
  10:49                     Holbækmotorvejen               Trafikulykke Sikring af skadested og oprydning.  

 11:03 Larslejsstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:08 Rådmandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 13:17 Ottiliavej brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:26 Ny Carlsberg Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

  13:54                      Sydholmen                             Brandalarm                       Blind alarm P.G.A. Håndværkers arbejde.  

 14:01                      Bryggerens Plads Redn.-Silo/Brønd Redning af mand i brønd, var trukket op ved Beredskabet  ankomst. 

 14:50                      Helsingør Motorvejen  Trafik ulykke Assistance til beredskab øst, i forbindelse med færdselsuheld. 

  15:18                      Rødovre Centrum                 Brandalarm Blind alarm P.G.A. Madlavning.  

 17:20 Louis Pios Gade Eftersyn Beboere i opgang havde alarmeret Beredskabets P.G.A. Røglugt i opgangen. En ældre  



 beboer havde brændt maden på, da han var faldet i lejligheden og ikke selv kunne.  
 rejse sig. Skaffet adgang via åbentstående vindue, og slukket for maden. Tilkaldt  
 ambulance for tilsyn af beboer og udluftet lejligheden. 

 17:47 Stormgade Olie spild Sikret skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem bus og bil. Vognbane  
 fejet for diverse løsdele, samt opsamlet kølervæske med alfob. Politiet informeret 
  og busselskab kontaktet for bort transport af bus. 
 
  18:22                     Motorring 3                            Trafikulykke                                  Falsk alarm. 

 19:16 Vester Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os i forbindelse med  
 strygning. 
 
  19:21                     Amagermotorvejen               Trafikulykke Turen annulleret. Parterne har forladt stedet. 

 21:47 Korsgade Ild i kælder Ild i kælder med flere pulterrum. Indsat 2 røgdykkerhold via udvendig trappe til  
 kælder, for af slukning af ildløs samt udlagt sikringsslange.  
 Eftersyn på fortrappe for røgspredning, iab. Senere i forløbet  åbner beboer i stue  
 lejlighed over ildløsen sine vinduer samt dør til fortrappe, hvilket giver en del  
 røgspredning til trapperummet.  
 Skade omfang.: 1 kælderrum kraftigt brandskadet, resterende kælder brand og  
 røgskadet. 
 Skadestedet overdraget til skadeservice og politiet. 

 23:20 Jernbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

  00:04                      Horsedammen                      Brandalarm Blind alarm ukendt årsag.  

 00:13 Tikøbgade Ild i bil Ild i 2 biler, slukket med HT-rør tilsat A-skum. 

 00:41 Bystævneparken Brandalarm Ved ankomst tages imod af personale, som fortæller der er røg på gangen. Indsat  
 1 røgdykkerhold i værelse og fundet beboer, der netop havde slukket mindre  
 glødebrand i dyne og båret denne til det fri. Beboere hjulpet ud, og værelse samt  
 gang udluftet. 
 Beboer overdraget til medsendt ambulance. 

 04:35 Gyldenrisvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 05:12 Juliane Maries Vej Olie spild Opsamling af kølervæske, som var løbet ud i forbindelse med mindre  
 færdeselsuheld. Opsamlet med absodan og efterfølgende spulet vejen ren.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 



 06:33 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 

 07:15 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 07:27 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
  07:30                     Naverland                                Ild i bil under tag                        Ild i 2 varevogne slukket med 2 HT. Rør. 

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



 


