
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-01-2016 til kl. 08.00 den 28-01-2016

DØGNRAPPORT

Tidspunkt Adresse BeskrivelseMelding

08:32 Containervej En containertruck havde spildt ca. 400 liter dieselolie fra tanken ud 

over et større asfaltareal på en containerplads i Nordhavnen. Noget 

af spildet var løbet i kloakken og efterfølgende udledt i 

Orientbassinet. Aflukket 2 brønde med dækningsposer samtidigt 

med at ansatte udlagde absorberingsmiddel på udvalgte områder. 

Klargjort CMP båd og flydespærringer samt foretaget eftersyn af 

Orientbassinet, konstateret at spildet på vandet var afdampet. 

Orienteret Teknik- og Miljøforvaltningen pr. telefon samt politiet på 

stedet.

Olie spild

08:48 Fensmarkgade Blind alarm idet detektor var aktiveret af os fra madlavning.Brandalarm

09:32 Alhambravej Blind alarm idet der, ved en fejl, blev afsendt en sprøjte til et anlæg, 

der blev lavet service på.

Brandalarm

10:22 Nyropsgade Blind alarm idet detektor var aktiveret uden påviselig grund.Brandalarm

10:36 Blind alarm idet flammedektor var aktiveret af flamme fra 

varmepistol i forbindelse med opsætning af reklameskilte.

Brandalarm

11:47 H.C. Andersens 

Boulevard

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra 

håndværkers arbejde tæt på detektoren.

Brandalarm
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11:53 Et vægelement væltede ned fra 10. sals højde på en byggeplads og 

ramte et altanelement (3x6 meter) på 6. sal som medførte et 

progressivt kollaps af altanelementer 3 etager ned. 2 af 

altanelementerne endte på terrænet og havde ramt en lastbilkran 

samt en container, det sidste altanelement forblev på 4. sals niveau. 

Udpeget et fareområde på terrænet samt opsat afspærring og 

foretaget eftersyn. Foretaget eftersøgning af de skadede områder på 

4., 5. og 6. sal indvendigt fra bygningen samt udvendigt fra drejestige 

med termisk kamera, ingen personer blev observeret. Efter aftale 

med politiet blev politihunde indsat til eftersyn i de faretruet 

områder, ingen personer blev fundet. Efter optælling af 

håndværkerne blev det oplyst at ingen på byggepladsen var savnet. 

Arbejdstilsynet tilkaldt af politiet. Byggeledelsen overtog opgaven og 

ansvaret  med at få løftet altanelementet ned og sikret området. 

Overdraget skadestedet til politiet, Arbejdstilsynet samt 

byggeledelsen.

Fastklemt under beton

11:57 Hejrevej Blind alarm idet detektor var aktiveret af os fra madlavning.Brandalarm

12:22 Blind alarm idet alarmtryk var aktiveret ved en fejlBrandalarm

14:26 Hanstholmvej Brandvæsenet foretog eftersyn og assisterede personale med at 

afstille automatsik brandalarmeringsanlæg, hvorfra man havde 

modtaget et forvarsel.

Eftersyn

14:34 Esplanaden Blind alarm idet alarmtryk var aktiveret ved en fejl.Brandalarm

14:39 Lyongade Blind alarm idet alarmtryk var aktiveret ved en fejl.Brandalarm

14:51 Lergravsvej Ild i skraldespand med aviser slukket med vandslukker. Aviser 

brændt.

Skraldespand i det fri

15:02 Peter Graus Vej Ild i container slukket med HT'er. Container med indhold 

brandskadet.

Container i det fri

16:05 Digevej Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.Brandalarm

18:37 Blind alarm idet detektor var aktiveret uden påviselig grund.Brandalarm
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19:11 Sundbygårdsvej Et brandalarmeringsanlæg medførte tidlig varsling af personalet på 

et bocenter samt alarmering af brandvæsenet. Ved brandvæsenets 

ankomst kunne det konstateres, at flere meldere var aktiveret samt 

røglugt i gangarealet på 1. sal. Personalet kunne oplyse, at en 

beboer formentlig var hjemme. Indsat et røgdykkerhold som hurtigt 

fandt en person som blev bragt ud, hvorefter slukning og udluftning 

af gang samt lejlighed blev foretaget. Beboeren blev bragt på 

hospitalet med ambulance. Tilkaldt og orienteret politiet.

Brandalarm

22:41 Vesterbrogade Foretaget eftersyn og konstateret, at der ikke var brand på trods af, 

at røgalarm i lejlighed var aktiveret. Udskiftet defekt røgalarm.

Eftersyn

00:37 Istedgade Ved brandvæsenets ankomst var patienter ude af køretøjerne og 

blev behandlet af ambulancepersonale. Brandvæsenet opfejede 

diverse bildele omkring skadested, hvor de 2 taxa'er var kørt 

sammen.

RXtu, Trafik ulykke/

02:37 Carsten Niebuhrs Gade Blind alarm idet detektor var aktiveret af kraftig tobaksrygning.Brandalarm

05:03 Flæsketorvet På bagrund af melding fra stedet blev udrykningen opgraderet. Ved 

ankomst blev det konstateret , at der var tale om en blind alarm. Røg 

fra aktiveret tyverisikringsanlæg i restaurant i stueetage, havde 

således aktiveret det automatiske brandalarmeringsanlæg i det 

ovenliggende gymnasium.

BAAl, Alarm DOA/APL/IP

06:38 Sundbygårdsvej Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 

forsyningsledningen.

Brandalarm

07:16 Thit Jensens Vej Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra 

madlavning.

Brandalarm

07:32 Randbølvej Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra 

håndværkers arbejde tæt på detektoren.

Brandalarm

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80
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