
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-08-2016 til kl. 08.00 den 09-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 10:26 Kochsvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. Ingen indikation på centralskab. 

 10:56 Klerkegade Brandalarm Blind alarm, idet anmelder antog damp for ildløs. 

 10:59 Ørestads Boulevard Brand-Bil under tag Mindre ildløs i motorrum på bil på vej ind i P-kælder, slukket med HT-rør tilsat A- 
 skum. Vagtpersonale fra Fields havde dæmpet brand med CO2-slukker. 

 12:01 Amagermotorvejen Trafik ulykke Ladvogn påkører personbil bagfra, denne rammer endnu en personbil. To personer 
 i Hyundai fasklemt og tages efter lægens vurdering ud efter at have klippet taget  
 af bilen med hydraulisk værktøj fra FE og I2. Lagt på spineboard og overgivet til  
 ambulancetjensten. Udlagt HT-rør til sikring ved frigørelse. Skadested sikret med  
 kegler og Hvidovres tankvogn. Skubbet ladvogn ind i nødspor og rengjort  
 kørebanen for diverse. 

 12:05 Brønshøjgårdvej Gas-Gaslugt i det fri Eksplosion i 30 Kw kabel under fortov ved el-skab. Foretaget afspærring af  
 området og kaldt DONG (Radius). Eltekniker afbrød for strøm, så der ikke står  
 spænding på stedet. Afspærring fjernet. 

 12:40 Husumvej Eftersyn Kloakarbejde udviklede damp, som fejlagtigt antoges for røg fra ildløs. 

 12:51 Sundbygårdsvej Brandalarm. Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 12:55 Solbjerg Have Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 13:54 Frederiksberg Bredegade Skraldespand i det fri-Brand Mindre ildløs, små gløder i skraldespand slukket med HT-rør. 
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 14:25 Hollands Allé Eftersyn Eftersyn efter mindre ildløs i tøj i vindueskarm. Tøj lagt i vand badekar.  
 Vinduskarm efterset med termisk kamera, i.a.b. 

 15:26 Karensgade Brand Andet Ild i aviser i baggård slukket af beboer med en spand vand. Foretaget eftersyn. 

 16:33 Finlandsgade Røg fra Lejlighed Gryde med madvarer tørkogt, madvarer  ødelagt. Lejlighed lettere røgskadet. Dør  
 sprængt for adgang, forinden var opgangen først ventileret dernæst  tryksat.  
 Fjernet gryde fra blus og slukket med vandhane i køkkenvask.Dør retableret med  
 lægte, så den kunne lukkes og låses. 

 17:16 Smørumvej Eftersyn efter ild i køkken. Kaldt til eftersyn efter ild i køkken. 
 Forbipasserende opdager ild i køkken i stuelejlighed, hvorefter han løber ind i  
 lejligheden og redder to børn ud. Derefter tager han sin pulverslukker fra bilen og  
 løber ind i køkkenet og slukker ild med pulverslukker. Herefter lukker han  
 køkkendøren og forlader lejligheden. 
 Brandvæsenet udlagt HT-rør for sikring . Foretaget eftersyn med termisk kamera  
 samt udluftning af lejlighed. Bestilt skadeservice og brandstedsundersøger. Politiet 
 overtog skadestedet og de to børn. 

 18:16 Ny Carlsberg Vej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 19:09 Voldboligerne Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

 19:15 Otto Mønsteds Gade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 

 20:02 Trippendalsvej Brandalarm Alarmen aktiveret grundet rygning tæt på melder.  

 20:08 Valhalsgade Brandalarm. Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 20:39 Brandstrupvej Eftersyn Ildløs i køkken slukket af nabo. Opsat røgalarm i berørte bolig i forhold til brandforebyggelse 

 21:32 Mimersgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs. 

  

 9. august 2016 Side 2 af 3 



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 

 01:11 Arne Jacobsens Allé Brandalarm. Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vand i melder grundet  
 rengøring. 

 05:31 Frimestervej Brand-Bil i det fri Ild i to biler. Slukket med HT-rør med skumforsats. Begge biler svært skadet.  
 Politiet overtog skadested. 
  
 06:13 Hammerholmen  Brandalarm Blind alarm grundet fejl på anlæg.  

 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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