
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-06-2016 til kl. 08.00 den 24-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:24 Moselgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 10:24 Blegdamsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 12:00 Sydhavnsgade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

 12:42 Århusgade Røg fra kælder Ved ankomst konstateres røglugt og lettere røg i kælder. Området gennemgået  
 med termisk kamera og udluftet, intet fundet. 

 12:48 Rolighedsvej Forurening Uheld under transport. Chauffør eksponeret for farligt stof. Ambulance tilkaldt, og behandlet iværksat.  

 14:19 Hovedporten Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig årsag. 

 16:28 Stamholmen Brandalarm Blind alarm, tekniker på stedet.  

 16:34 Göteborg Plads Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 17:30 Knud Højgårdsvej Brandalarm Anden årsag til blind alarm. 

 19:09 Lautrupsgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget 
 uden at have frakoblet gruppen. 

 20:38 Islands Brygge  Naturbrand Afbrænding af større Skt Hans bål, eftersyn foretaget. 

 20:54 Søtorvet  Gas-Ledningsbrud Gasudslip fra rør under fortov. Området afspærret, højtryksslange udlagt til  
 sikring. HOFOR tilkaldt og overtraget skadestedet. 

 20:58  Leifsgade Eftersyn Eftersyn på anmeldelse om alarm fra intern røgmelder. Kontakt til beboer ved  
 dennes hjemkomst, intet foretaget. 

 21:04 Tudsemindevej Ild i spand i det fri Ild i skraldespand, slukket før ankomst. 

 21:15 Hovedgaden Brandalarm Alarmen muligvis aktiveret grundet vejret. Intet at bemærke på adressen. 
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 21:20 Langkildevej Eftersyn Sankt hans bål set som flammer efter lynnedslag. Intet at bemærke. 

 

 21:28 Gammelager Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig årsag. 

 

 21:38 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Anden årsag til blind alarm. 

 21:51 Lautrupskaj Forurening Eftersyn for olie i havnebassinet. 
 Ved kutter ses let oliespor i vand fra pumpeudløb. 
 Mængden vurderes til ikke at kunne opsamles. 
 Billeddokumentation foretaget. 

 22:40 Jagtvej Elevatorstop Åbnet elevator og hjulpet 5 personer ud. 

 22:58 Vindmøllevej Bygn.brand-Industribygning Anmelder oplyser om røg fra industribygning under opførelse. 
 Ved ankomst kontakt til vagt, personale i hele bygningen, ingen meldinger derfra. 
 Formodes at være kombination af vejrlig og røg fra varmeværk. 

 23:04 Svenskelejeren Container i det fri Ild i container, slukket med højtryksrør. 

 23:14 Stamholmen Brandalarm Alarmen var reset ved ankomst. Intet at bemærke på adressen. 

 23:23 Sundbygårdsvej Brandalarm Andet (vejrlig) 

 23:41 Stamholmen Brandalarm Alarmen aktiveret grundet rengøring på adressen. 

 23:42 Ågade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 01:27 Radisevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 02:01 Jagtvej Bål på gade Mindre bål, slukket ved ankomst. 

 03:02 Nordrupvej Bål på gade Ild i container, slukket med højtryksrør. 

 03:35 Niels Ebbesens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 03:36 Otto Busses Vej Brandalarm Anden årsag til blind alarm. 
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 03:43 Brydes Allé Eftersyn på Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 03:45 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 04:02 Peder Lykkes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor. 

 04:11 Sundholmsvej Eftersyn Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. Rådgivet om tilkald af tekniker. 

 04:25 Ågade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 04:29 Rued Langgaards Vej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 04:53 Pilesvinget Eftersyn af Sankt hans bål Eftersyn af Sankt Hans bål. 

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

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