
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-05-2016 til kl. 08.00 den 07-05-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:02 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme 
  tæt på detektoren. 
 
 10:04         Gillesager              Brand-bil i det fri           Formodet årsag til, antændelse fandt sted (utilsigtet)  
 
 10:47         Hvidovrevej            Brandalarm               Melder aktiveret pga madlavning. 

 11:00 Vesterbrogade Røg fra lejlighed Naboer lugtede røg på trappen. Ved eftersyn konstateres lettere røglugt i lejlighed  
 på 3. sal. 
 Området gennemgået med termisk kamera, intet fundet. 

 12:14 Hanstholmvej Eftersyn Eftersyn for ild i tagrende. Ved ankomst havde personer på stedet selv slukket  
 med vand. 
 
 14:49         Slotsherrens vænge      Brandalarm               Brandmelder aktiveret pga. madlavning. 
 
 15:24         Hovedvejen udf 41       Min. Forurening-v/FUH      Opsamling af stof. Formodet årsag til CBRNE-hændelsen trafikuheld. 

 15:35 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 15:43 Heimdalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 16:49 Rørsangervej Oversvømmelse Vand fra åben hane på 2. sal, gav vandskade på 1. sal og stueetage (børnehave). 
 Indsat vandstøvsugere og kar til opsamling. 
 Skadeservice tilkaldt og overdraget opgaven. 
 Dør sprængt til 2. sal for adgang og lukning af hane. 

 17:20 Øster Allé Ild i skraldespand Ild i mindre skraldespand, slukket med 1 højtryksrør. 

7. maj 2016 Side 1 af 2 

 



 
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

18:11 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
18:24          Vigerslev Alle           Container/affald (brand)     Slukket med 1 HT. Formodet årsag Ukendt. 

19:41 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

19:42 Borgmestervangen Container i det fri Forkert adresse, se næste rapport. 

19:54 Stefansgade Container i det fri Ild i affaldscontainer. Container delvist udbrændt. Årsag var varm engangsgrill der  
 var smidt i containeren. 

20:10 Islands Brygge Container i det fri Ild i affaldscontainer, slukket med højtryksrør. 
 Gæst på Islands Brygge havde dæmpet branden med vand fra spand. 

 20:23 Islands Brygge Container i det fri Ild i affaldscontainer, slukket med højtryksrør. Årsag var varm engangsgrill der var  
 smidt i containeren. 

 01:29 Bernstorffsgade Affaldsoplag i det fri Brand i mindre mængde affald, slukket af personale på stedet før beredskabets  
 ankomst. 

 01:30 Ryvangs Allé Affaldsoplag i det fri Ild i aviser på perron, spor 8-9. Slukket med vandslukker. 

 02:03 Reberbanegade Ild i lejlighed Ved ankomst konstateres ild i diverse oplag på altan, beboere har selv slukket  
 ildløs med vand. 
 Beredskabet efterslukkede gløder på altan. 

 04:18 Østerbrogade Container i det fri Ild i affaldsspand på gaden, slukket med højtryksrør. 

 04:20 Amagerbro Torv Brand i metrotog på station Ved ankomst oplyser metro-kontrolrum at der formentlig er tale om røg/gløder  
 fra elforrude. 
 Røgdykkere sendes til niveau for kontrol. 
 Det aftales at røgdykkere  følger med i toget til værkstedsområde, følges af  
 køretøjer, da ruden fortsat ved gløde når der sættes kørestrøm til. 
 Køreturen forløber uden problemer og toget overdrages til metroservice. 
 

 
YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
 
7. maj 2016               Side 2 af 2 


