
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-11-2016 til kl. 08.00 den 08-11-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:38 Islands Brygge Ild i installation Ild i isolering på fjernvarmerør og afstivningsvægge i udgravning. Beredskabet  
 Foretog sikring af skadested med sprøjte og evakueret nysgerrige tilskuere. To HT- 
 Rør udlagt til slukning af brand. 

 08:47 Horse dammen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 08:57 Rådmandsgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig at være røg  
 Fra tyverisikringsanlæg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke 

 09:34 Hammerholmen Assistance Assistance til Avedøreværket. 

 09:43 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 10:05 Thors gade Assistance til ophjælpning/ Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient 

 10:51 Vandkunsten Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg 

 11:20 Samosvej Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret pga. røg fra fysikforsøg. 

 11:31 Brolæggerstræde Assistance Assistanceydelse 

 11:38 Gammel Strand Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 
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 12:00 Nørre Voldgade Benzin udslip Beredskabet sendt til benzinlugt på perron. Foretaget eftersyn og konstateret at  
 anmelder forvekslede vand og lettere kemisk lugt i depotrum til kiosk på perron  
 mellem spor 3 og 4 med benzin. Skadested overladt til 7Eleven samt Bane Danmark. 

 12:17 August Bournonvilles Passage Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 12:20 Bispebjerg Bakke Assistance Sendt til bil der var bakket ind i busk, men stoppet på radio 

 12:29 Stamholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

 14:32 Hesseløgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 16:02 Frederikssundsvej Færdselsuheld Færdselsuheld hvor to biler var involveret. Ved påkørslen er der sket meget ringe  
 skade på bilerne, og der er intet spild eller andre vragdele. Beredskabet sikrede  
 skadestedet. Ambulancen foretaget vurdering af person i den ene personbil og  
 Personen kunne herefter stige ud af bilen ved ambulancens hjælp. Personen  
 Indbragt på hospitalet for yderligere behandling. 

 16:49 Ottiliavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 17:32 Kobbelvænget Ild i skraldespand Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 18:15 Åfløjen Ild i container Ild i to stk. 600 l containere i det fri, slukket med HT-rør tilsat A. skum. Foretaget  
 eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 

 19:39 Arilds gård Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 20:57 Sankt Thomas Alle Ild i lejlighed Ved beredskabets ankomst var lejlighedens beboere kommet ud. Beredskabet  
 udlagde HT for slukning af brand i frontpanel på opvaskemaskine. Lejligheden blev  
 Efterset og udluftet. Opvaskemaskine totalskadet grundet ild i frontpanel. Køkken  
 Røg og sod skadet. 
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 00:22 Sundparken Brandalarmen Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 

 00:24 Hf. Musikbyen Ild i kolonihavehus Overtændt havehus på ca. 15-20 m2, slukket med to stk. Foretaget eftersyn i  
 havehuset, iab. HT-rør. Havehus delvist udbrændt. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 
 
 01:19         Kornmarksvej           Brandalarm   Blind alarm. Aktiveret uden påviselig grund.  

             

 01:34 Sundparken Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vand i melder. 

 

 05:30 Bystævneparken Assistance til politiet Assistance til politiet. 

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