
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-09-2016 til kl. 08.00 den 15-09-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:17 Park Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:38 Park Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 09:47 Frederiksberg Alle Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 10:21 Nordmarks Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra madlavning. 

 11:25 Islevdalvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor blev aktiveret ved opstart af plæneklipper indendørs. 

 11:30 Amagerbrogade Benzin udslip Mindre benzinspild på fortov efter at en ATV var blevet påkørt af bus. Udlagt lidt  
 kattegrus. 

 11:31 Preben Kaas' Vænge Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 11:35 Platanvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 12:11 Brydes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 12:32 Roskildevej Brandalarm Mindre brand i papkasse, slukket ved ankomst. Udluftet værksted og reetableret alarm. 

 12:42 Fredericiagade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme 
 tæt på detektoren. 

 12:42 Vognmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
 
 14:37 Islevdalvej Trafik Ulykke  Mindre trafik ulykke. Mødt, ej i brug. 

 13:50 Tagensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme 
 tæt på detektoren. 

 15:41 Kansasvej Naturbrand-Mindre brand/ Ild i træ ifm afbrænding af ukrudt. Træet var slukket ved brandvæsenets ankomst.  
 Foretaget eftersyn, iab. 
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15:45 Islevdalvej Ild i container Ild i større container, slukket med vandkanon og skum. 

 15:50 Roskildevej Eftersyn Eftersyn for røg og varmeudvikling fra el-installationer i lejlighed. Ved ankomsten  
 var der ingen brand, men en del røg og smeltede ledninger. beboeren havde luftet  
 det meste ud på egen hånd. Afmonteret ledninger samt opfordret beboere til at  
 tilkalde elektriker. Opsat røgalarm hos beboeren samt overdraget vejledning om  
 brand og brandsikkerhed i boliger. 

 16:00 Industriholmen Ild i bil Ild i motorrum, forsøg slukket ved ankomst. Efterslukket med HT. 

 16:36         Rosenørns Allé Gas udslip Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn foretaget,  
 intet at bemærke 

 17:48 Claus Petersens Allé Eftersyn Ild i affald, slukket ved ankomst. 

 17:57 Enghave Plads Trafik ulykke Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Alle personer var kommet ud ved  
 brandvæsenets ankomst. Overdraget skadestedet til ambulancetjenesten og  
 politiet. 

 18:40 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

 19:22 Edvard Storms Vej Brand-MC/Knallert Ild i knallert, slukket med HT-rør med skumforsats. 

 19:46 Åkandevej Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

 19:52 Retortvej Ild i container Ved ankomst konstateres, at der er ild i en knallert. Slukket med HT. 

 20:39 Tietgensgade Brandalarm Mindre brand i elektrisk spole, slukket før ankomst. 

 20:56 Mosedalvej Eftersyn Eftersyn ifm at nogle unge mennesker havde tændt en grill oppe på et tag. Bedt  
 dem om at slukke grillen og bære den ned på jorden. 

 23:22 Vallensbækvej Benzin udslip Mindre lastbil påkørt sten. Udlagt Absodan, og rekvireret autohjælp. 
 
 23:47 Krogagervej Ild i affald Blind alarm, idet anmelders antagelse ikke var korrekt. 
 
 02:05 Trippendalsvej Brandalarm Alarm aktiveret af brændt spole i lysstofrør. 

 
 02:15 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet der formentlig var fejl på sprinkleranlægget. 
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 02:31 Jernholmen Brandalarm Blind alarm, idet brandtryk var blevet påkørt. 

 07:40 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 

 

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