
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-04-2016 til kl. 08.00 den 08-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:39 Olie spild/ Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved  
 lækage på ovennævnte køretøj. Udlagt ca 75 l Absodan samt spulet/rengjort 3  
 biler. 

 09:44 Randbølvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 10:06 Sjælør Boulevard Brand-Bil i det fri/ Overtænd bil, slukket med HT-rør og tågesøm igennem køler. 

 10:06 Karlslundevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 10:20 Holmens Kanal Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 

 10:49 Petersborgvej Gas udslip/ Gas udslip da en håndværker ved en fejl havde boret hul i en gasledning.  
 Midlertidlig tætnet af brandvæsenet vha gummiplade og strips. Sikret udluftning  
 samt tilkaldt HOFOR. Foretaget eftersyn på ovenliggende etage - iab. 
 
 10:57          Sigurdsgade           Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet 
 
 11:55         Rødagervej             Bygningsbrand            Blind alarm ukendt årsag. 

 12:03 Øster Søgade Eftersyn/ Eftersyn for defekt el-kontakt. Pga sort aftegning på loft blev gips mv nedtaget for  
 eftersyn. Fundet sodsværtede og brændte kabler. Formentlig var der tale om en  
 glødebrand der var gået ud af sig selv. Tilkaldt elektriker. 
 
 12:54         Dyringsparken          Brandalarm               Blind alarm ukendt årsag. 

 13:30 Ørestads Boulevard Springtæppe/ Udrykningen blev stoppet da politiet havde fået personen ind i lejligheden. 

 13:35 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra støvsuger 
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 14:32 Bertel Thorvaldsens Plads Skraldespand i det fri-Brand Slukket papirkurv med HT-rør. 
  
 15:11         Rådhuspladsen          Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
 15:45         Gungevej              Brand                   Ild i skur slukket med håndildslukker af personale fortaget eftersyn med termisk kamera.                      

 16:03 Bernstorffsgade Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

 16:24 Rymarksvej Brandalarm Mindre brand i papirkurv, slukket af personalet før ankomsten. Foretaget eftersyn  
 - iab. 

 18:06 Solbjergvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 18:13         Hvidovre Strandvej       Brandalarm              Blind alarm ukendt årsag.           

 18:24 Hornemanns Vænge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad. 
 
 18:56         Stamholmen           Brandalarm               Blind alarm ukendt årsag.   

 20:54 Skolegade Person under tog S-tog ramt person, der efterfølgende faldt ned mellem perron og skinnerne.  
 Stoppet togdriften samt assisteret ambulancepersonalet med at løfte personen  
 op. Skyllet perron med vandslukker. 

 21:11 Torvegade Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i palle, slukket med HT-rør tilsat A-skum. 

 22:15 Godthåbsvej Eftersyn Ild i butik i stueetagen, slukket med HT-rør. Foretaget overtryksventilerings af  
 lokalet samt udluftning af trappe og lejlighed over brandstedet. Ca 10 m2 svært  
 brandskadet og yderligere 50 m2 svært røgskadet. 
22:31          Mjølnerparken          Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 Detektoren. 

 23:40 Kødboderne Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 

 23:51 Peter Bangs Vej Eftersyn Blind alarm, idet en røgalarm var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

 06:53 Carl Jacobsens Vej Blind alarm. 

 07:01 Hornemanns Vænge Brandalarm Blind alarm idet detektor var aktiveret af damp fra bad. 
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 07:38 Bernhard Bangs Alle Brandalarm Blind alarm idet detektor var aktiveret af støv fra håndværkers arbejde. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26882980 
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