
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-10-2016 til kl. 08.00 den 05-10-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:05 Amager Strandvej Trafik ulykke Sikring af skadestedet samt oprydning/fejning af diverse bildele. Politiet overtog  
 opgaven. 

 08:22 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:29 Stamholmen Brandalarm Blind alarm P.G.A Støv fra håndværkers arbejde. 

 11:04 Løngangstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Produktionsanlæg. 

 11:12 Vester Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra varmekælder. 

 11:34 Vester Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Produktionsanlæg. 
 
  11:48                     Kanalholmen                          Brandalarm Blind alarm ukendt årsag.  

 11:55 Fiolstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 12:39 Gammel Jernbanevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 13:13 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 14:35 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 14:39 Store Regnegade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog røg fra pyroteknisk artikel for røg fra brand. 

 17:01 Nansensgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 18:54 Adelgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 



  

 19:14 Borghaven Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 19:44 Ågade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 19:59 Guldbergs Plads Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i lidt halm, slukket med vandslukker. Foretaget eftersyn i nærområdet. 

 20:31 Borghaven Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 22:06                     Rolighedsvej  Brandalarm Blind alarm, idet en sprinklergruppe var aktiveret uden påviselig grund. 

 22:54 Frederiksgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 23:59 Gadelandet Bilbrand i det fri Ild i bil, slukket med HT-rør og skum. Opbrudt motorhjelm for endelig afslukning.  
 Kabine udbrændt og varmskeder på bil ved siden af. Overdraget sagen til politiet. 

 03:26 Amagerbro Torv Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets  ankomst. 

  06:43                      Motorring 3                           Færdselsuheld Sikring af skadested, Bil klippet og person udtaget og overgivet til Ambulancen. Oprydning mm. 

 06:48 Drejøgade  Røg fra Lejlighed Lejlighedsbrand på 4. sal. Tryksat trappeopgang samt sendt 2 røgdykkerhold i  
 lejligheden for eftersøgning og afslukning. Oprettet sikringshold og sendt  
 yderligere et røgdykkerhold på loftet for eftersyn for brand/brandspredning. I  
 forbindelse med eftersøgningen finder røgdykkerne en livløs person, som bliver  
 bragt ned på gaden til ambulancemandskabet. 
                                                                                              Slukket brand i diverse indbo og affald,  
 ventileret lejlighed, loft og tilstødende lejligheder. Foretaget eftersyn i  
 underliggende lejligheder samt i lejligheder i tilstødende trappeopgang. Lejlighed  
 svært brand og røgskadet. Mindre røgskader i yderligere 2 lejligheder. Overdraget  
 skadestedet til politiet og skadeservicefirmaet. 

 07:02 Bavnehøj Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 



   



  

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