
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-06-2017 til kl. 08.00 den 03-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:04 Vermlandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 09:34   Islevdalvej Brandalarm Alarmen udløst pga. mindre ildløs i loft spot, slukket ved Beredskabet ankomst, eftersyn fortaget. 

 09:40         Sundholmsvej          Brandalarm              Blind alarm pga. os fra madlavning. 

 09:41         Herstedvestervej        Brandalarm             Blind alarm pga. damp.                                                            
        
                                                                                                                
11:45  Kongens Nytorv  Røg fra tag Røg fra tag, ved ankomst kunne vi konstatere, at det røg fra tagvinduerne. Ild i pulterrum, 

    Slukket med HT. rør. Lejligheden bliver udluftet, og vi opsætter 2 stk. røgalarmer. 

 12:30 Nannasgade Eftersyn Eftersyn for røglugt, Ved vores ankomst lugtede der af el-brand i et  
 rum på 2. sal. Nedtaget lysstofarmatur, hvor vi kunne konstatere, at  
 transformer var brændt af. Strømmen blev afbrudt til  
 lysstofarmaturet. 

 13:59 Gammel Strand Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:10 Amagermotorvejen  Trafik ulykke 6 biler impliceret i trafikuheld, Udtaget 2 personer skånsomt, ryddet  
 Avedøre Havnevej  og fjernet biler på motorvejen. 3 pt. Indbragt til Hvidovre skadestue. 

 

 15:31         Rentemestervej   Sygdom Assistance til Regionen til åbning af bildør. Beredskabet var ikke i  
 brug. 

 15:46 Hovedvagtsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 15:54         Sankt Nikolaj Vej  Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.                        
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 16:22   Roskildevej            Forurening      Mindre forurening efter trafikuheld, oprydning af vejbane.  

 16:28 Strandvænget Olie spild På opfordring fra Københavns kommune,  
 foretog beredskabet eftersyn af spor under tog. I forbindelse med  
 dette eftersyn blev det konstateret, at der var en våd olieplet på 1x1m 
 under lokomotiv. Umiddelbart virkede det, pga. plettens størrelse,   
 ikke som om der var lækket ret meget olie. 
 Aftalt med repræsentant fra DSB. der var på stedet, at  
 man, efter flytning af lokomotiv, ville lægge oliesugningspuder på  
 pletten. 
 Det blev endvidere aftalt, at repræsentanter fra Banedanmark ville  
 kontakte Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns kommune.  

 16:58 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 

 17:41 Carsten Niebuhrs Gade Trafik ulykke Færdselsuheld, cykellist kørt ned af bil, PT behandlet og overgivet til  
 ambulancetjenesten. 
 
 20:21         Rødovrevej             Brand                   Ild i trampolin, slukket med HT. rør.  

 20:29 Drejøgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 20:48         Vigerslev Alle           Brand i udhus             Ild i skur, slukket med 2 HT. rør, og efterslukket med C skum.  

 21:37 Vestergade Eftersyn Anmelder frygtede det var utæt trykflasker i kælder. Opbrudt  
 døren til kælderen (varmecentral) konstateret at en automatisk  
 udluftningsventil var aktiveret, formentlig på grund af for højt tryk på  
 centralvarmeanlægget, hvilket forårsagede dampudslip i nærheden  
 af elinstallationer. Lukket ventiler før udluftningsventil og stoppet  
 udstrømning. 

 22:23 Sofienhøjvej Container i det fri-Brand Ild i 500 L plastikcontainer, slukket med 1 HT-rør tilsat a-skum. 

 22:36 Ørestads Boulevard Skraldespand i det fri-Brand Ild i affaldspand slukket med et HT-rør. 

 22:42 Herman Triers Plads Brand-Bil i det fri Ild i tre biler der stod parkeret ved siden af hinanden, slukket med to  
 HT-rør tilsat A-skum. 
 Skadestedet overdraget til politiet.                                                
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 22:58 Øster Farimagsgade Røg fra tag Røg fra tag, Lysskær fra en biopejs og nogle fakler som var placeret på 
 en tagterrasse tilhørende lejligheden på 6 sal. 

 00:52 Sturlasgade Brand-MC/Knallert Ild i knallert slukket med 1 HT. rør. 

 00:56 Brøndby Strand Station ild i bil Overtændt bil, slukket med 1 HT. rør. 

 01:19 Preben Kaas' Vænge Brandalarm Kollegielejlighed, Røgalarmer aktiveret på flere etager, Engangsgrill  
 placeret på køkkengulv. 
 gennembrænding af gulv 40 x 40 cm. samt røgskader og skader på  
 elinstallation. 

 01:25 Kløvermarksvej Brand-Bil i det fri Ild i Kassevogn, slukket med 2 HT-rør tilsat A-skum 
 Politiet overtager skadested. 

 01:35 Østerbrogade Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i affaldsoplag i det fri, Ved brandvæsnets ankomst, var der ild i  
 hjørnet af en blomsterkumme. Slukket med en HT. rør. 
 
 04:01         Ketilstorp Alle           Ild i container Ild i sammen presset pap, og to tøjcontainer, slukket med 2 HT. rør.           

 04:19 Sundbygårdsvej Brandalarm Ved Beredskabet ankomst, kunne vi  
 konstatere at der var meget røgfyldt på en beboers værelse. Beboeren 
 som sov, blev hentet ud af sit værelse og overgivet til  
 ambulancetjenesten. Branden blev slukket, og værelset blev udluftet. 

 04:29 Nørre Søgade  Container i det fri-Brand Ild i skraldespand, slukket med 1 HT'er. 

 04:50 Sønderjyllands Alle  Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger. 

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