
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-08-2018 til kl. 08.00 den 09-08-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:49 Sluseholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:03 Carl Jacobsens Vej Kemikalieuheld Udstrømmende Ammoniak fra lækage i køleanlæg. Fareområde  
 blev hurtigt reduceret, da der var tale om et mindre udslip.  
 Slukningsenheden samt politiet kørte rundt i området, for at få  
 defineret hvor udslippet udgjorde en fare. Fareområdet kunne  
 holdes indenfor fabrikkens område, dog blev en nærvedliggende  
 legeplads evakueret. To kontorbygninger på fabrikken blev  
 ligeledes evakueret. 
 Der blev indsat 2 kemidykkerhold, som fandt en ventil der kunne  
 lukkes og derved standse udstrømningen. Bygning ventileret i  
 samarbejde med lokale resourcer. 
 1 HT'er taget med under indsatsen, og 1 HT'er udlagt som  
 sikringsslange. Politiet overtog skadested 

 09:25 Sluseholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:45 Kalvebod Brygge Assistance Assistance til Politiet i forbindelse med nedtagning af drone, som  
 var blevet taget af vinden og sad uhjælpeligt fast mellem vindue og  
 udendørs vindueskarm i vinduesparti på 5. sal. 

 11:05 Blegdamsvej Eftersyn Eftersyn i forbindelse med mistanke om utæt 10 kg gasflaske, da  
 anmelder ville returnere gasflasken til forhandleren for ombytning, 
 intet at bemærke ved beredskabets ankomst til stedet. 

 12:59 Rørvang Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:59 Rygårds Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
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 13:12 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af  
 udstødningsgasser fra bil. 

 13:13 Vasbygade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 13:27 Strandlodsvej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

 13:44 Sigurdsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:54 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var blevet påkørt af en palleløfter. 

 13:54 Sigurdsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:15 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 14:38 Rådhuspladsen Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 15:11 Halfdansgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 15:23 Rolighedsvej Ild i skraldespand Ild i Skraldespand slukket før Beredskabets ankomst. 
 
 16:00 Hvidovrevej Trafikulykke Trafikulykke mellem 3 biler. Alle personer er ude af bilerne, og tilses af  
                                                            Nødbehandlere. Oliespild samt vragdele opsamles. 

 16:21 Vestre Teglgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:37 Halmtorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 

 16:38 Vestre Teglgade Brandalarm Blind alarm formentlig opstået på grund af for høj temperatur  
 omkring melderen. 

 17:26 Rovsingsgade Naturbrand Ild i ca. 5 m2 græs/bevoksning, afslukket af skaterfolk før Beredskabets  
  ankomst. Brandsted vandet igennem med 1 HT-rør for endelig  
 afslukning. 

 18:40 Jernbane Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 
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 20:06 Egeskoven Ild i knallert Ild i knallert, slukket med 1 HT-rør. 
 
 20:40 Blågårds Plads Elevator stop Elevatorstop, ved ankomst var der en mand i elevatoren,  
 elevatormontør ankom samtidigt med beredskabet, hvorfor 
                                                            Beredskabet ikke kom i brug kom ikke i brug. 
 
 21:25         Retortvej              Eftersyn Eftersyn for kraftig røg fra skorsten. Alt tyder på rygning af madvarer 
                                                            Personale tilkaldt fra anden adresse, som vil tilse ovn. 

 21:26 Drejervej Eftersyn Eftersyn for røglugt. Ingen røg på stedet, men røglugten stammede  
 muligvis fra en varm glimtænder til lysstofrør. 
 Eftersyn foretaget med termisk kamera – intet at bemærke. 

 21:31 Lybækgade Ild i knallert Ild i knallert. Ved ankomst var der ikke ild i knallerten. 
 Politiet overtog skadestedet. 

 22:51 Fensmarkgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikring.  
 Butik udluftet ved hjælp af overtryksventilator. 

 23:49 Bogtrykkervej Containerbrand i det fri Ild i skraldespand, slukket af Politiet inden beredskabets ankomst. 

 01:32 Jagtvej Brand i affaldsoplag Mindre brand i plastik, slukket med 10 liters vandslukker. 

 03:52 Oldermandsvej Assistance til hjertestop Assistance til hjertestop (First Responder), ambulance på stedet  
 ved ankomst. 

 04:24 Søndre Fasanvej Røg fra kælder Mindre anlagt bål i P-kælder, slukket med HT-rør. 

 05:46 Søndre Fasanvej Eftersyn Eftersyn på tidligere brandsted. I m2 loftisolering nedtaget for  
 Eftersyn, intet at bemærke. 

 06:28 Bøllemosegårdsvej Ild i affald Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

 07:13 Carsten Niebuhrd Gade Brandalarm Blind alarm grundet brug af hårtørrer tæt på melder. 
 
 07:33 Meldahlsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra 
                                                            håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 07:36         Amerika Plads           Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 07:55           Randersgade           Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
   håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 07:56   Lersø Parkalle          Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
  madlavning. 

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