
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-07-2016 til kl. 08.00 den 22-07-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:16 Vingårdstræde Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 10:24 Dampfærgevej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:34 Søvej Brandalarm Blindalarm, årsag uoplyst. 

 11:18 Palægade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 11:51 Mariendalsvej Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i byggeaffald slukket med HT-rør. 

 11:52 Borgervænget Brandalarm. Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsenets  
 ankomst. 

 13:05 Thit Jensens Vej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:33 Grundtvigsvej Benzin udslip Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var forurenet på  
 grund af utæthed i brændstofsystemet på ovennævnte knallert 

 13:47 Otto Busses Vej Brandalarm. Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget. 

 14:18 Produktionsvej Brandalarm Blind alarm, Tobaksrygning. 

 15:59 Juliane Maries Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
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 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 16:08 Raffinaderivej Forurening andet Melding om opgravet tønde med noget gult i.  
 Fundet sammenkrøllet gennemtæret, hullet metaltromle anbragt i trillebør. Gravet  
 op af jorden med gravemaskine. Ca. 10 - 15 l væske i bund af trillebør. Lettere duft  
 af opløsningsmiddel/petrokemisk produkt. Aftalt med rådgivende ingeniør, der  
 kom til stedet, at firmaet selv sørger for at transportere det hele til SMOKA i  
 morgen. 
 Trillebør stod på uvejsomt terræn på aflåst grund, hvorfor der ikke skønnedes at  
 være fare for tredjemand, ligesom der heller ikke var akut forurening. 

 16:57 H.C. Andersens Boulev. Trafik ulykke Sammenstød mellem to biler, personbil kørt op bag i varevogn. Ingen fastklemte.  
 Fører af varevogn klagede over nakkesmerter. Overgivet til ambulancetjenesten. 
 Uheldssted afspærret med køretøjer, trekant og mobile vejbump. Skadestedet  
 overgivet til politiet. 

 19:56 Øster Farimagsgade Container i det fri-Brand Ild i 600l papcontainer, slukket med HT-rør. Indhold i container brændt, container  
 uskadt. 

 21:16 Willemoesgade Ass. ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 22:17 Vigerslevvej Ild i skraldespand Slukket med et HT-rør. 

 22:57 Stigbøjlen Container i det fri-Brand Ild i papircontainer slukket med HT-rør tilsat A-skum. 

 23:18 Axeltorv Brand- container i det fri Ild i container med ca. 4 m2 sammenpressede papkasser. Personale fra Hotel  
 Ascott havde påbegyndt slukning med CO2 slukkere og vand. Slukket med HT-rør  
 tilsat lidt A-skum. Overdraget skadested til politiet. 

 00:13 Rosenørns Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 00:41 Østerfælled Torv Container i det fri-Brand 2 stk. containere på Østerfælled Torv slukket med HT-rør af sprøjten Ø og én  
 container slukket med HT-rør af sprøjten F på Gunnar Nu Hansens Plads. Alle tre  
 containere udbrændt. Overgivet skadested til politiet. 
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 01:01 Tingskrivervej  Eftersyn Melding om røglugt i lejlighed. Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere 
 eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget. Røglugt stammede fra  
 brændende askebæger på altan. 

 03:13 Digevej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning. 

 03:22 Gammel Køge Landevej Røg fra bygning Ild i lokale på ca. 120 m2. Indsat HT-rør for afslukning. Udluftet med ventilator.  
 Frederiksbergs stige rejst for eftersyn. Slukningsenheden foretaget eftersyn på  
 bagsiden af bygningen. Ventileret ca. 25 min med overtryksventilator. 
 Vægtere havde forsøgt at slukke med 2 pulverslukkere. 
 Politiet overtog skadested. 

 04:54 Bolandsvej Eftersyn Melding om aktiveret røgmelder i trappeopgang. Eftersyn foretaget, intet at  
 bemærke. Røgmelder deaktiveret. 

 05:21 Vermlandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme 
 tæt på detektoren. 

 05:56 Gammel Køge Landevej Eftersyn/ Brækket spånplader op og foretaget efterslukning. 

 06:00 Knippelsbrogade Brandalarm Ild i klude i spand i kælder slukket med en 10-liter vandslukker. Røgspredning til  
 kælder og skakt op gennem hele bygningen, i alt ca. 20 brandmeldere aktiveret.  
 Foretaget udluftet bygningen med overtryksventilator. Tilkaldt skadeservicefirma  
 overtog det videre forløb. 

 07:08 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret saf rengøringspersonale. 

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