
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-12-2016 til kl. 08.00 den 28-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:03 Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 rengøring tæt på detektoren 

 09:19 Borgergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 

 09:42 Kastrupvej Eftersyn/ Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs 

 09:57 Lergravsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 

 10:14 Vester Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren 

 10:23 Assistanceydelse Assistance til Østsjællands Beredskab med klima 2 og klima 3  
 containere med stor pumpekapacitet (>30.000 l./min.) for pumpning  
 af vand ved oversvømmelse. 

 10:31 Rued Langgaards Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 10:36 Fuglevangsvej Redning Andet/ Drejestigen rejst for at nedtage antenne efter aftale med politiet. 

 10:52 H.C. Andersens Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde 
  på anlægget uden at have frakoblet gruppen 

 11:08 Osvald Helmuths Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 

 11:10 Østerbrogade Ild i lejlighed/ Mindre brand i pude på altan, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn  
 på altan og køkkentrappe - iab. 
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 11:34 Bryggervangen Brand-Bil i det fri/ Ild i bil, slukket med HT-rør. Kabine brandskadet. 

 12:01 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 

 12:29 Vigerslev Allé Redning Andet/ Assistance til Vestre Fængsel 

 13:54 Engager Brandalarm Blindalarm. Aktiveret under forsøg på reetablering. 

 14:59 Banegårdspladsen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 
 
 16:24         Sportsvej              Naturbrand Mindre brand i buske og blade. Forårsaget af fyrværkeri.    

 16:49 Oliebladsgade Container i det fri-Brand/ Ild i større affaldscontainer, slukket med HT-rør tilsat skum. 

 17:45         Stationsporten          Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. Madlavning. 

 19:58 Eftersyn/ Eftersyn for aktiveret røgalarm. Ingen brand eller røg konstateret. 

 

 20:41         Kirsebærhaven Ild i Affald Slukket mindre ildløs i byggeaffald med 1 HT.         

 20:56 Speditørvej Ild i bygning/ Mindre brand i tagkonstruktion til shawarmabar, slukket med HT-rør  
 tilsat A-skum og tågesøm. Nedtaget ca. 1 kvm loft for efterslukning,  
 ligeledes skåret ca. 0,5 kvm tagkonstruktion for adgang til af slukning.  
 Ingen umiddelbare røgskader i bygningen. Overdraget sagen til  
 skadeservice. 

 20:59 Ahornsgade EL-instal.-Brand-Mindre/ Ild i stikkontakt bag komfur. Taget strømmen samt foretaget eftersyn,  
 iab. Beboeren tilkalder selv elektriker. 

 21:33 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
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 00:44 Islevdalvej Brand-Bil i det fri Kraftig brand i 2 køretøjer op ad værkstedsbygning, branden har  
 spredt sig til facadebeklædning og tag. 
 Indsat 1 rør til dæmpning af brand, imens der skæres hul i hegn for  
 adgang til området. 
 Brand i køretøjer slukkes og brand i bygning forsøges bekæmpet, men 
                                                           den spreder sig via hulrum bag facadebeklædning til tag. 
 Ekstra styrker tilkaldes til nedtagning af facadebeklædning og slukning 
 af brand i tag med skæreslukker. 
 Indsat røgdykkerhold i værksted for slukning af rumbrand og for  
                                                            udtagning af gasflasker og svejseanlæg. 
 Beredskabets indsats har medført at store dele af værkstedsbygning  
 samt tilstødende autoforhandler (i alt ca. 1800 m2) kunne reddes fra  
 flammerne. 
 

 01:30 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Produktionsanlæg 
 
 01:48         Egevolden              ISL-eftersyn Eftersyn, efter anmelder havde set ”Hvid røg” i området. Intet fundet.  
 
 
                                                          

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