
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-11-2016 til kl. 08.00 den 04-11-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:42 Nimbusparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 08:46 Lautrupsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 10:19 Stevnsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 10:32 Hammerholmen Brand træpillesilo Røgudvikling (ingen synlige flammer) i 1 rum. Årsag ukendt.  

 11:33 Hejrevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 12:00 Tuborgvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 12:53 Lavendelstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp. 

 13:32 Bülowsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 

 13:33 Sjælør Boulevard Brandalarm Blind alarm idet en melder blev aktiveret på grund af røgudvikling fra fysik forsøg. 

 14:26 Trippendalsvej Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. rygning. 

 14:46 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

 16:18 Drejøgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 16:37 Drejøgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 16:45 Islevbrovej Skorstensbrand Fortaget eftersyn.   

 18:35 Esplanaden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
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 19:02 Støberigade Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra røgkanon. Foretaget  
 eftersyn, iab. 

 19:06 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 19:18 Hammerholmen Assistance Assistance i forbindelse af tømning af silo for træpille. Gummiged tømmer silo og  
 beredskabet kontrollerer læsset med termokamera, for at sikre, der ikke er gløder i  
 disse. Beredskabet er stadig på stedet. 

 19:37 Lavendelstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra fyrkælder.  
 Foretaget eftersyn, iab. 

 19:46 Sverrigsgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget med  
 termisk kamera, intet at bemærke. 

 19:58 Frimestervej Ild i lejlighed Ild i to gryder indeholdende friture olie, forsøgt slukket af beboer med brandtæppe  
 Uden held. Udlagt HT-rør og slukket gryder med brandtæppe og HT-rør. Foretaget  
 eftersyn og udluftning af lejligheden og trappen, iab. Lejlighedens beboere, en  
 mand og kvinde samt nabo fået små forbrændinger på hænder, disse overgivet til  
 ambulancetjenesten. 
 Overdraget skadestedet til politi og skade service firma. 

 20:11 Nytorv Ild i bil Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig at være  
 Damp fra en formentligt utæt køler. Overdraget skadestedet til politiet. 

 21:04 Ottiliavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 21:20 Søndre Fasanvej Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 21:30 Amagermotorvejen Olie spild Lastbil som holdt og gravede i vejkant havde tabt meget hydraulik olie ud på vej  
 Banen som blev kørt i af trafikken og fordelt ud på ca. 300 m vognbane. Foretaget  
 afspærring af 2 vognbaner og opsat 6 advarsels skilte for sikring af skadestedet.  
 Udlagt Absodan på spildet og opsamlet dette. 
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 22:24 Grøndals Parkvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 23:14 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 03:19 Eliasgade Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab 

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