
  

 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-03-2016 til kl. 08.00 den 24-03-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:08 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 10:54 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets  
 ankomst. 

 11:42 Rebildvej Assistance til politiet Assistance med sprøjte og indsatsledelse til politiet ifm. fund af en mistænkelig  
 genstand. Udarbejdet plotting over område/bygning samt planlagt for en evt.  
 indsats. Efter 1 time kunne indsatsen afsluttes, da EOD havde undersøgt  
 forholdene og håndteret genstanden. 
  
 12:02         Hvidovre Havn          El-instal. Brand            Ild i et el skab. Samt græs omkring el skab. Brand slukket samt sikring af området. 
                                                            DONG tilkaldt   
 
 13:15         Jernholmen            Brandalarm   Blind alarm. Aktiveret uden påviselig grund 
 
 13:26         Risbjergvej             Brandalarm Blind alarm. Alarm aktiveret grundet håndværkerarbejde 

 15:10 Amerika Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 17:30 Mjølnerparken Ild i bil Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Det var et kontrolleret bål på et grønt område som var årsagen til denne  
 alarmering. 

 17:34 Engsvinget Ild i knallert Ild i knallert, slukket med 1 HT-rør. Knallert udbrændt. 

 17:43         Brøndby Nord vej        Elevatorstop              3 personer hjulpet ud. Brandvæsen har nødbetjent elevator. Elevatorfirma tilkaldt 

 17:53         Amagermotorvejen      Benzinudslip               Personbil har påkørt et objekt på vejbane. Der er slået hul på tanken.  
                                                            Brandvæsen sikre skadested samt oprydning på skadested 
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 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

18:23 Mellemtoftevej Assistance til politiet Assistance til politiet på Valby Station hvor en mistænkelig taske lå i et S-tog på  
 spor 4. Togdrift på alle spor stoppet. Klargjort til at assistere EOD med sprøjten  
 samt hvis en brand skulle opstå. Afbrudt for kørestrøm på alle spor samt klargjort  
 for jording på 3 spor (spor 3, 4 og 5) i samarbejde med Bane Danmark. Undersøgt  
 placering af ledninger (naturgas) under jorden i samarbejde med Hofor. Efter 2  
 timers indsats kunne EOD oplyse at tasken indeholdte tøj og var ufarlig. Al trafik straks åbnet igen. 
 
18:49          Digevej               Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

20:17 Grenågade Privat røgalarm Blind alarm, idet privat røgalarm afgav akustisk signal pga. lavt batteri-niveau. 
 Politiet orienteret mhp. at skaffe adgang til lejligheden og koble batteriet fra  
 røgmelderen. 
 
21:19          Serridslevvej           Ild i skraldespand Ild i skraldespand i det fri, slukket med lidt vand fra et HT-rør. 

21:51 Østrigsgade ABA alarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

22:20 Kastrupvej             Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 
22:27 Kisumparken Container brand            Ild i flere containere. Slukket med et højtryksrør samt skum 
 
01:49 Nørrekær Brandalarm               Blind alarm. Alarm aktiveret uden påviselig grund 
 
04:02 Nygårds plads Ild i biler                  Overtændt carport anlæg. Flere biler i brand. Udlagt B/C angreb med 4 C rør samt dæmpning af brand         

                                                            fra vandkanon. Tilkaldt ekstra udrykningsenhed fra Glostrup  
                                                            12 biler udbrændt samt 7 biler er varmeskadet 
 
04:54 Bellahøjvej Færdselsuheld Færdselsuheld hvor personbil med 5 personer havde påkørt en parkeret lastbil  
 med høj fart. En fastklemt person frigjort med klippeværktøj, øvrige 4 personer var 
 ude af bilen ved brandvæsents ankomst. Læger og ambulancemandskab  
 håndterede de tilskadekomne. Udlagt og opsamlet opsugningsmiddel pga. udslip  
 af div. væsker. Fejet vognbanen for vragdele. Politiet overtaget skadestedet. 
 
YDERLIGERE INFORMATION: Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03 
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