
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-04-2017 til kl. 08.00 den 11-04-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:51 Oceankaj Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 09:06 Pakkerivej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde 
 på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 09:06 Ørestads Boulevard Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 09:10 Borgergade Brandarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:34 Rymarksvej Brandalarm Reel alarm.  Melder aktiveret grundet røg og varmeudvikling fra  
 stikdåse på forlængerkabel. Stikdåse lidt varmeskadet. 

 09:41 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:30 Pasteursvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra fejning  
 af hal. 

 10:42 Struenseegade Eftersyn Mad brændt på i gryde, beredskabet har slået døren ind, slukket for  
 gryden, luftet ud og repareret døren. 
 Politiet overtager skadested. 

 10:46 Linnésgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 11:08         Hammerholmen         Brandalarm              Blind alarm pga. kørsel med lift. 

 11:26 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
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 12:24 Øster Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 12:39 Platanvej Ass. til ophjælpning Beboer hjulpet op. 

 13:15 Halmtorvet Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 13:30 Strandboulevarden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 15:03         Vestskovvej            Trafikulykke Sikring af skadested og oprydning efter trafikuheld. 

 15:09 Østergade Redning Pige sad fast i dørkarrusel, og kunne ikke komme fri ved egen hjælp.  
 Skilt dørkarrusel ad og fået pigen fri. Pigen var ikke komme til skade. 

 15:45 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 16:06         Hammerholmen         Brandalarm Blind alarm pga. kørsel med lift.  

 16:46 Peder Lykkes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:07 Viborggade Elevator stop Åbnet elevator og hjulpet 4 personer ud. Montør mødt på stedet og  
 overtaget skadestedet. 

 17:20 Løngangstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 Strygejern. 

 18:03 Kongens Nytorv Trafik ulykke Færdselsuheld med 2 biler impliceret, hvoraf en bil på taget.  
 Assisteret med førstehjælp til patienter samt sikring af skadestedet.  
 Foretaget oprydning af vejbanen og vendt bilen tilbage på hjulene  
 igen. Overdraget skadestedet til politiet. 

 19:32 Hammelstrupvej Naturbrand-Mindre brand Ild i cykelanhænger på bålplads, slukket med vandslukker. 

 20:05 Æbeløgade Eftersyn Eftersyn af vaskemaskine. Ved ankomsten havde beboerne afbrudt for 
 strømmen. Foretaget eftersyn med termokamera, iab. 

 20:21 Muldager Brand-MC/Knallert Ild i knallert, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Knallert udbrændt.  
 Hegn omkring sø brandskadet. Politiet overtog sagen. 
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 22:10         Rymarksvej            Røg fra butik      Under lukning af butik, bliver sikkerhedståge kanon udløst, Beredskabet udluftet lokale.    

 22:42 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 23:07 Colbjørnsensgade Brandalarm Kortsluttet trykvandkoger har udviklet røg på 2. sal. 

 23:22 Tølløsevej / Solrødvej Brand-MC/Knallert Ild i knallert slukket med 1 HT-rør tilsat A-skum. Knallert udbrændt. 

 23:45 Vennemindevej Bygn.brand-Garage,  Ved ankomst var ca. 15m2 skraldeskur og flere containere overtændt  
 og ild i vinduesrammerne på Langøgade 8 st. th + 1. th. 
 Omgående evakueret pågældende lejligheder samt opgraderet til niv.  
 2 
 Udlagt 2 HT-rør samt fødeslange, skaffet adgang til lejligheder samt  
 gård fra Langøgade. Overdraget indsats i Langøgade til Sluk 
 Skur + container udbrændt slutteligt udlagt A-skum med forsats og  
 foretaget eftersyn med termiskkamera, iab. 
 Varmesprængte vinduer i Vennemindevej samt Langøgade  
 Afspærret, med minestrimmel grundet fare for nedstyrtende  
 vinduesrammer. 

 07:20 Ekvipagemestervej Forurenning Større udslip af ammoniak fra ventilationsanlæg i kælderrum.  
 Personalet lukkede døren og evakuerede området før  
 brandvæsenets ankomst. Foretaget afspærring for trafik, fodgængere, 
  cyklister mv. i et større område på Holmen. Lukket for ventilationen i  
 bygningen samt evakueret Ca. 20 personer. Disse blev tilset af  
 akutlægen, hvorefter en person blev bragt til hospitalet for  
 observatør for mulig forgiftning. Indsat kemikaliedykkere for at  
 lukke/tætne ventilationsanlæg samt påbegynde kontrolleret  
 ventilering/udluftning af bygningen. I samarbejde med  
 ventilationstekniker blev ligeledes komforventilationen startet op for  
 at sikre at der ikke var yderligere ammoniak i bygningen. Foretaget  
 endeligt eftersyn i samarbejde med tekniker for at sikre at der ikke var 
 yderligere ammoniak i bygningen. Overdraget skadestedet til politiet. 

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