
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-12-2016 til kl. 08.00 den 20-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:27 Larsbjørnsstræde Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets  
 ankomst. 
 
 08:54         Nykær                Brandalarm Blind alarm pga. madlavning.   

 09:06 Larslejsstræde Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets 
 ankomst. 

 09:20 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret ved påkørsel. 

 10:12 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra limpistol. 

 10:23 Strandvejen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde, tæt på detektoren. 

 10:24 Junggreensvej Røg fra Lejlighed Mindre brand i elinstallation og dørkarm. Slukket af beredskabet.  
 Politiet overtog skadestedet. 

 10:38 Nygårdsvej Assistance til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 
 
 10:41          Priorparken           Brandalarm Blind alarm, idet brandtryk var aktiveret ved en fejl. 

 10:52 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af  
 anlæg. 
 
 11:10         Dyringparken           Brandalarm Alarm aktiveret pga. ild i papir på toilet. 

 11:25 Frederikssundsvej Gasulykke En ca. 30cm gasledning var gravet over i samling mellem hovedrør og  
 afbøjning i forbindelse med udgravningsarbejde. Beredskabet  
 konstaterede ved ankomst udslag på gasdetektor i gadeplan og butik  
 ved udgravning. Butikken blev i den forbindelse evakueret. Gasskyen  
 blev slået ned med et HT-rør. Området blev afspærret i samarbejde  
 med politiet. Udover butikken blev der konstateret gas i nærtliggende  
 lægehus og denne evakueret og udluftet. Håndværkere på stedet  



 havde tilkaldt HOFOR inden beredskabets ankomst. Ved dennes  
 ankomst blev vand i udgravning fjernet ved spande og pumpe fra  
 HOFOR inden aflukning af gas. HOFOR rekvireret til at lukke for 10 KV 
  strømkabel i udgravning. Efter afbrydelse af 10 KV strømkabel i  
 udgravning blev tætning af gasledning iværksat ved HOFOR. Udslip  
 stoppet og tæthedsprøver foretaget af HOFOR. Skadested overdraget  
 til politiet. 
 
 12:16         Dyringparken           Brandlarm Blind alarm, idet brandtryk var aktiveret ved en fejl. 

 12:48 Thyrasgade Eftersyn Stoppet på radio 

 13:07 Mimersgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 13:33         Tornehøj               Brandalarm Blind alarm pga. tobaksrygning. 
 
 14:33         Dyringparken           Brandalarm Blind alarm, idet brandtryk var aktiveret ved en fejl. 

 15:05 Shetlandsgade Ild i affald Ild i skraldespand slukket med HT-rør. 

 15:07 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg 

 15:27 Ved Bellahøj Nord Røg på trappe Beredskabet sendt til røg på trappe. Ved ankomst foretaget eftersyn af 
  hele ejendommen kælder-11 sal, men der var intet at bemærke. Dog  
 ved anden gennemgang - fandtes i lejlighed en tørkogt gryde -  
 beboeren havde selv  forsøgt at udlufte men ikke tilstrækkeligt.  
 Politiet overtog skadestedet. 

 15:30 Gustav Bangs Gade Ild i affald Ild i hæk slukket med et HT-rør 

 15:35 Kalvebod Brygge Færdselsuheld Beredskabet foretog sikring af skadested med køretøjer. Skubbede 3  
 biler ind til siden og fejede kørebanen for diverse bildele. Politiet  
 overtog skadestedet. 

 16:01 Selinevej Drukneulykke Foretaget eftersøgning efter formodet person som skulle være  
 sprunget fra bro. Intet fundet og overdraget skadestedet til politiet. 
 
 16:12         Bjerringbrovej           Færdselsuheld Sikring af skadested og oprydning. En person overdraget til ambulance. 

 17:29 Eckersbergsgade Skorstensbrand Beredskabet sendt til skorstensbrand, men ved ankomst var der intet  
 at bemærke omkring skorstenen. Beboer havde lukket for luftspjæld  
 på ovn inden beredskabets ankomst. Beredskabet efterså skorsten  
 inkl. Lemme fra kælder til loft, men der var intet at bemærke. Stigen  



 blev rejst for eftersyn af tag og skorsten, men der var intet at  
 bemærke. Beboer vejledt om ikke at fyre i ovn før skorstenen er  
 efterset af skorstensfejer. 
 
 17:39         Kettegård Alle           Brandalarm Blind alarm pga. damp fra bad. 

 17:53 Landgreven Røg fra bygning Ild i stegepander på komfur og i emhætte slukket inden beredskabets  
 ankomst af personale med kulsyreslukker. Foretaget kontrol af  
 ventilationskanal med et termisk kamera og fjernet filter på emhætte,  
 men der var intet at bemærke 

 18:19 Lyrskovgade Brandalarm Håndtag til nødudgang aktiveret af dreng og udløste hyletone. Denne  
 kunne ikke retableres af beredskabet. 

 19:11 Banefløjen Ild i container Ild i container stående op af husfacade uden vinduer slukket med et  
 HT-rør tilsat A-skum. Det kunne af tydelige markeringer i belægning  
 ses at container havde været antændt tidligere og beboere på stedet  
 informerede om samme. Container ved brandsted gennemvædet som  
 forebyggende tiltag. 
 
 19:38         Brøndby Stadion         Bål på gaden Ild i skolebøger. Slukket med HT-rør. 

 20:19 Ellebjergvej Ild i container ild i 10 fods container lavet af metal slukket med et HT-rør tilsat A- 
 skum. 

 05:09 Tingvej Færdselsuheld       Færdselsuheld. Ingen personskade. Parkerede biler påkørt. 

 07:37         Smedeland             Brandalarm       Blind alarm. Upåviselig årsag. 

 07:53         Holbæk Motorvejen      Færdselsuheld       Færdselsuheld. 3 biler impliceret. Sikring af skadested samt oprydning. 1 person 
                                                            overdraget til ambulance.  

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