
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-09-2016 til kl. 08.00 den 19-09-2016 

 09:34 Esplanaden Brand Andet Cigaretgløder i blomsterkumme, slukket med en brandhandske. 

 10:22 Norgesgade Røg fra lejlighed Glemt gryde på komfur, var årsag til røgudvikling. Beboer havde selv slukket  
 komfuret og kølet gryde. Foretaget eftersyn. 
   
  10:27                     Neergårds Alle                       Brandalarm Blind alarm uden påviselig grund. 

 11:10 Krudtløbsvej Person i vandet. Person faldet af cyklen, og landet mellem vandkant og husbåd. Reddet op af 2  
 overfladereddere, og overdraget til ambulancetjenesten. 

 13:15 Vingårdstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:17 Frederiksgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp knækket  
 fjernvarmerør. 

 15:55 Østrigsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 Detektoren. 

 16:12 Gyldenrisvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor. 

 16:12 Oehlenschlægersgade EL-instal.-Brand Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget,  
 intet at bemærke. 

 17:26 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 18:35 Dalgas Boulevard Benzin spild Mindre benzin spild fra bil, fordampet ved beredskabets ankomst. Foretaget  
 Eftersyn. 

 18:51 Henrik Harpestrengs Vej Brandalarm Ild i linned rum i kælder Indsat 1 tur med HT-rør, for afslukning af ildløs. Foretaget  
 eftersyn på alle etager, på grund af røg spredning  via linnedskakt til linned rum på  
 hver etage. Samt via åbenstående elevatordør, der var i åben forbindelse mellem  
 linnedrum og atrium. Kælder ventileret med overtryksventilator, og atrium  
 ventileret ved hjælp af den automatiske brandventilation.  
 Skadestedet overdraget til skadeservice, samt vagthavende maskinmester. 



 20:40 Amager Boulevard Ild i EL-instalation. Ved beredskabets ankomst, tages imod af personale. De viste vej til 24 sal, hvor der  
 var ild i mindre El-instalation samt rør isolering. Slukning var påbegyndt af ansat,  
 med CO2 slukker. Efterslukket med CO2, samt fjernet diverse isolering..Foretaget  
 eftersyn med termisk kamera.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 00:46 Skensvedvej Bygn.brand-Mindre brand Mindre glødebrand i sidebeklædning på overdækket terrasse. Slukket med 1 HT-rør. 
   
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 05:09 Jagtvej Benzin udslip I forbindelse med tankning af bil, ville benzinstanderen ikke slå fra. Hvilket  
 resulterede i et spild på ca. 80L blyfri benzin. 
 Spild spulet i afløb tilhørende tankanlæggets olie udskiller, efterfølgende udlagt og  
 opsamlet 25L absodan. Afspærret stander med minestrimmel og kontaktet UNO-X. 

 07:22 Guldbergsgade 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 

  


