
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-08-2016 til kl. 08.00 den 30-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:01 Amagerbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 08:49 Skoleholdervej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

 09:01 Amager Strandvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 09:10 Nørre Voldgade Brandalarm Blind alarm idet en melder blev aktiveret på grund af afprøvning af tyverisikrings  
 røg. 

 11:23 Polensgade Eftersyn Foretaget eftersyn for røglugt i lejlighed. Ejer havde før brandvæsenets ankomst  
 slukket for strømmen. Fjernet træplade ind til div ledninger og konstateret skade  
 på ledning, slukket med CO2 slukker. Foretaget eftersyn og overleveret  
 skadestedet til HOFOR. 

 12:18 Åmarkvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet rygning. 

 
 14:54         Amagermotorvejen Færdselsuheld Tre køretøjer kørt sammen i 3. vognbane på Amagermotorvejen. Ingen til skade  
 kommende. Motorvej kortvarigt afspærret og vognbanen ryddet for vragstumper  
 og køretøjerne skubbet ind i nødsporet. Overdraget skadestedet til politiet. 

 15:08 Rødovre Centrum Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra madlavning. 
 
 16:28 Rungsted Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 16:28 Rabarbervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
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 16:58 Oslo Plads Færdselsuheld Cyklist væltet omkuld af bus, sikret skadestedet og overleveret personen til  
 ambulancepersonalet. Overdraget skadestedet til politiet. 

 17:13 Howitzvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

  

 18:28 Strandgade Ild i restaurant Ild i ventilationssystem i restaurant. Personalet havde før brandvæsenets ankomst 
 evakueret restauranten. rejst drejestige til taget for eftersyn, iab. Udlagt Super HT 
 for afslukning af ventilations anlægget. Foretaget eftersyn af  
 ventilationssystemet gennem bygningen samt kontrolleret temperaturen med  
 termokamera. Foretage udluftning af restauranten med overtryk ventilator.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 18:59 Jagtvej Bål på gade Ild i affald i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn, iab. 

 19:14 Georg Brandes Plads Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 19:37 Spurvehøjvej Eftersyn Rejst stige for adgang til lejlighed, slukket komfur; ingen røg. 

 
 20:15 Refshalevej Ild i bygning Ild i affald og en masse tomme/halvfyldte spraymaling dåser, slukket med HT-rør.  
 Foretaget eftersyn og ventilering af bygningen, iab. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 

 20:31 Øresundsvej Eftersyn Blind alarm idet et internt varslingsanlæg var aktiveret. 

 20:41 Fiskerihavnsgade Bål på gade Ild i affald/bål i det fri, slukket med HT-rør. 

 21:10 Stationsporten Brandalarm Blind alarm, idet alarmtryk var aktiveret ved en fejl. 

 
 21:28 Jagtvej Ild i container Ild i 8 stk. 1000 l container i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget  
 eftersyn, iab. 

 22:10 Dalgas Boulevard Færdselsuheld Færdselsuheld mellem to biler, ingen kommet til skade. Foretaget oprydning på  
 skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet. 
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 22:38 Sundevedsgade Eftersyn Beboer havde set gnister ved stikkontakten og havde herefter afbrudt for  
 strømmen. Foretaget eftersyn med termokamera, iab. Beboer vil kontakte  
 elektriker for udbedring af skaden. 

 23:31 Vester Søgade Assistance Hjulpet hotel gæst op fra badekar. 

 00:03 Baldersgade Ild i bil Ild i to biler, slukket med to HT-rør tilsat A-skum.  
                                                            Overdraget skadestedet til politiet. 

 00:33 Sokkelundsvej Ild i bil Ild i 4 biler i det fri, slukket med to stk. HT-rør tilsat A-skum.  
                                                            Overdraget skadestedet til politiet.       

 05:05 Ved Bellahøj Syd Ild i bil Ild i større varevogn, slukket med to stk. HT-rør tilsat A-skum.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 05:39 Carsten Niebuhrs Gade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen 

 05:50 Nykær Ild i skraldespand Skraldespand slukket med HT.  
 
 06:20 Slotsgade Røg fra trappe Beboer havde glemt en gryde med mælk på tændt komfur. Slukket for komfuret  
 og kølet gryden i håndvasken. Foretaget eftersyn og udluftning, iab. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 07:08 Weidekampsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

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