
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-04-2018 til kl. 08.00 den 21-04-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:42 Hothers Plads Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med ophjælpning af borger. 

 09:42 Jagtvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:51 Strandboulevarden Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 10:13 Søtorvet Færdselsuheld Færdselsuheld med 2 biler involveret. Foretaget sikring af  
 skadestedet med sprøjten samt assisteret ambulancetjenesten med 
 at tilse 2 personer, ingen alvorlige skader. Kørt begge bilen ind til  
 siden og ryddet vejbanen for vragrester for genoptagelse af  
 normaltrafik. 

 10:33 Valby Torvegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:40 Århusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 brødristning. 
 
 11:47         Guldborgsundvej        Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig årsag. 

 12:25 Jernbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 12:53 Ole Maaløes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 produktionsanlæg. 

 13:41 Vingårdstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 14:38 Brydes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 fysik forsøg. 
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 14:43 Scandiagade Røg fra bygning Tyverirøg- udløst af rengørings person 
 12 m2 Køkken røgfyldt af tyverirøg  
 Sprøjte mandskab har med ventilator, ventileret rummet. 

 14:45 Sjælør Boulevard Ass. til ophjælpning Ass. til ophjælpning. 

 15:03 Platanvej Ass. til ophjælpning Ass. til ophjælpning. 

 15:14 Oehlenschlægersgade Eftersyn Anmeldelse af ulovlig overnatning. 
 Overnatning fundet i orden og der blev ansøgt og givet tilladelse. 

 15:44 Vordingborggade  Benzin udslip Oliespild på ca. 15 m2.Udlagt 40 liter Absodan og opfejet samme. 
 Skadevolder kørt fra stedet. 
 
 16:08         Motorring 4            Trafik ulykke 2 biler kørt sammen, yderligere en lastbil punkteret ca. 100 meter fra ulykken, grundet vragdele. 
 8 personer tilset af nødbehandlere, ingen tilskadekomst. Motorvej lukket 
 ifb. med oprydningen. 
 
 16:33         Albertslund Station       Ild i knallert Ild i knallert, slukket med 1 HT-Rør. 

 16:59 Grønningen  Trafik ulykke Køretøj på siden, PT kommet ud ved ankomst og ambulance på  
  stedet. Sikret skadested med køretøjer væltet køretøj tilbage på hjul og skubbet det ind til siden 
 Udlagt 20 l absodan. Fejet kørebane 1 pt. Overgivet til AMB. Politiet overtog skadestedet. 

 17:16 Hammelstrupvej  Skraldespand i det fri-Brand Skraldespand udbrændt. Ifølge vidne var en engangs grill smidt i skraldespand. 
 Slukket med 9 liters vandslukker 

 17:39 Georg Brandes Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 18:17 Sundkrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 19:20 Hannemanns Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor og en sprinkler var aktiveret pga.  
 kraftig varme fra en ovn. Monteret sprinklerkile for at stoppe vandtilførsel. 
 
 19:25         Langagervej            Ild i bil Ild i bil i garage. Bil trukket ud fra garage, og efterslukket. Garagen udluftet. 
 Ildløs slukket med 1 HT-Rør. 
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 19:31 Artillerivej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 20:05 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Anden årsag til blind alarm. Damp fra rengøring. 
  
 20:26 Bymuren Ild i container Ild i skraldespand, slukket med vandslukket. 

 21:12 Brøndby Nord Vej Røg fra lejlighed     Røg fra lejlighed ved ankomst. Årsag er mad der er brændt på. 1 person tilset af ambulance. 

 22:01 Tullinsgade Eftersyn Ild i olie i gryde, som havde varmepåvirket emhætte –  
                                                            foretaget eftersyn visuelt og med termokamera  
 Dele af emhætte smeltet, IAB på termomåling. 

 23:05 Classensgade Ild i bil Kraftig brand i bil, slukket med 1 højtryksrør. En bil ved siden af  
 blev brandskadet, politiet orienterede ejeren. Bugseret den  
 udbrændte bil ind til siden. 

 23:29 Øster Farimagsgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 03:39 Ejby Industrivej Brandalarm      Røgudvikling fra kælder. Ild i serverrum, slukket af inergen anlæg.  

 04:10 Baldersgade Container i det fri Ild i skraldespand, slukket med 1 HT'er. 

 04:51 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stearinlys. 

 07:39 Islands Brygge Eftersyn Gløder i badebro. Gløder slukket, og fjernet brædder for endelig slukning. 

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