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09:56 Brøndbyvester Boulevard Trafik ulykke  Trafikuheld mellem to personbiler, en person overgivet til ambulancetjenesten med nakkesmerter,  

    skadestedet sikret og kørebanen ryddet, skadestedet overgivet til politiet. 

09:58 Engager  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet os fra madlavning. 

10:01  Vognmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

10:03 Park alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkeres arbejde tæt på detektor. 

13:40 Trippendalsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret damp fra baderum. 

14:32 Frydenhøjstien  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkeres arbejde tæt på detektor. 

15:21 Avedøre Havnevej Trafikulykke  Solouheld hvor personbil endte i en hæk langs vejen, en person letter tilskadekommen, cykelsti og  

     kørebanen rengjort for grene og vragrester.  

15:24 Dronningens Tværgade  Brandalarm   Madlavning, beboer havde ikke besvaret nødkald    

16:17 Nyvej  Eftersyn  Ild i el installation, slukket ved beredskabets ankomst, eftersyn foretaget med termisk kamera, gruppen  

     frakoblet og ejeren vejledt om at kontakte elektrikere. 

18:01  Smallegade   Gas udslip   Ved Hovedstadens beredskabs ankomst blev vi mødt af teknikker fra Frederiksberg Forsyning,, som kunne  
     oplyse, at de arbejdede på stedet fordi der var en utæt gasledning. De havde opsat måleudstyr og havde ikke  

    behov for vores assistance. Overdraget skadestedet til politi og teknikker. 

 
18:17  Vingårdstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
 
19:00 Kettegård alle  Eftersyn  Ild i benzin på betongulv i sportshal, slukket ved beredskabets ankomst, eftersyn foretaget. 

19:08 Strandporten  Eftersyn  Mindre ildløs i badebro, slukket ved beredskabets ankomst, eftersyn foretaget i.a.b. 
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20:24  Amagermotorvejen Færdselsuheld   Væltet lastbil på Amagermotorvejen. Ingen personskade. Tank på lastbil utæt, tætnet tanken og pumpet  
     Diesel fra tanken over i div. dunke. Kørebanen rengjort og skadestedet overdraget til politi. Hovedstadens  
     Beredskab assisterede efterfølgende politiet med fjernelse af nogle træer og autoværn. 

 
21:10  Amagerbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

22:03 Krudttårnsvej  Røg fra lejlighed Ild i gardiner i stue, slukket af beboer inden brandvæsenets ankomst. Alle er ude af lejligheden.  

     Indsat røgdykkerhold med 1 HT'er til eftersyn og udluftning af lejligheden.  

     Beboer informeret om kontakt til forsikring mv.  Skadestedet overdraget til politi,  

23:19  Rymarksvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

23:43  Trøjborggade   Dyreredning   Dyreredning på altan. Beboers kat havde været væk i flere dage, beboer  
konstaterer, at deres kat var på altanen nedenunder, hvor beboerne var på ferie.  
Rejst 12 m stige til underliggende altan på 1. sal, brandmanden forsøgte at få fat i  
katten, men da han nærmede sig, hoppede katten ned og løb, så vidt vi kunne se,  
uskadt ind i gården.  
 

00:29  Keldsøvej   Ild i bil   Ild i to biler, slukket med to HT-rør. Et køretøj udbrændt, to køretøjer  
varmeskadet. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

00:43 Dortheavej   Ild i container   Ild i container i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn, i.a.b.  
 
02:14  Sundholmsvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person  
 
06:25  Skolevangen   Olie spild   Ved Beredskabets ankomst viser det sig, at oliespildet stammer fra køretøj, hvor  
 

der havde været indbrud i, der var løbet ca. 10 liter olie ud fra køretøjet, opsamlet  
dette med Absodan. 

07:33 Nyropsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en håndværker havde klippet leding til detektor over. 



 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-07-2016 til kl. 08.00 den 19-07-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
19-07-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 3 af 3 

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


