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08:19  Tietgensgade   Trafik ulykke  Sikring af skadested i forbindelse med, færdselsuheld mellem 2 biler. Ydet førstehjælp til 2 patienter, og  
     overgivet begge til ambulancetjenesten. Foretaget oprydning af kørebanen, og flyttet køretøjer ind til siden. 

Skadestedet overdraget til politiet.  
 

08:48  Hammerholmen  Ild i bygning  Ild i stor silo med træpellets, ca. 45 m. høj. Foretaget indsats med røgdykker i silotop for rekognoscering.  
     Tryksat stigrør samt udlagt angrebsslange via transportbånd til silotop. Udlagt sikringsslange via udvendig  
     trappe på siloen. Konstateret røgudvikling fra træpelletsoplag i silo via visuel kontrol i låge fra silotop.  
     Konstateret normal temperatur (ca. 12 grader) udvendigt siloen ved 360 graders scanning med termisk 

kamera. Konstateret normal temperatur (ca. 30 grader) på de termoelementer der er fast monteret inde i 
siloen. Aftalt med ansvarlig leder at virksomheden forbereder indsats for at nedbringe oxygen(=ilt)-  
koncentrationen i siloen ved brug af nitrogen (=kvælstof). Ca. kl. 10.15 iværksættes indsats med kvælstof. 
MMI: Nedbringe iltkoncentrationen til ca. 8-10 % og bibeholde disse forhold indtil lørdag 29/10. Foretaget 
løbende målinger af iltkoncentration og temperatur i silo. Konstateret faldende iltkoncentration. I perioden 
18:40-21:00 er koncentrationen ligget under 10 % og ca. 8% kl. 21:00. Fortsat indsats med kvælstof planlagt 
at fortsætte indtil lørdag. På baggrund af resultater fra målinger er overvågning af iltkoncentration 
overdraget til værkets personale (hjælperøgdykkere). Beredskabets slangeudlægninger bliver indtil mandag 
morgen for at sikre en hurtig iværksættelse af en slukningsindsats i siloen såfremt dette bliver nødvendigt i 
løbet af weekenden.  

 
 09:10  Hans Tavsens Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
09:40 Strandlinien  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor grundet fejl på anlægget. 

09:41  Øresundsvej  Røg fra kælder  Indsat 1 røgdykkerhold i teknikrum i parkeringskælder. Konstateret smeltet el-tavle, der var slukket af sig  
     selv. Ventileret kælder med overtryksventilator, samt foretaget eftersyn i overliggende cafe, iab.  
     Skadestedet overdraget til vicevært og elektriker. 

11:00 Strandlinien  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor grundet fejl på anlægget. 

11:10  Stæhr Johansens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

12:53 Motorring 3  Trafik ulykke  Beredskabet assisterede med sikring af skadestedet. 
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13:16  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
14:16  Christianshavns Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget. 
 
15:27 Kisumparken  Ild i bil  Beredskabet blev afmeldt under fremkørsel  

15:29  Nøjsomhedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

17:33 Islevbrovej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

18:06  Havdrupvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
18:15  Eckersbergsgade  Ild i lejlighed   Ild i emhætte, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at  
     bemærke. Udluftet bolig med overtryksventilator. 
 
19:20 Gammel Køge Landevej Trafik ulykke  Trafikulykke mellem 2 personbiler, beredskabet sikrede skadestedet, udlagde absodan på oliespild.

     Kørebanen ryddet for biler og vragdele. Skadestedet overdraget til politi.  

19:26 Fortvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

19:45 Lygten  Trafik ulykke   Sikret skadestedet og afspærret med minestrimmel. Skadestedet overdraget til politiet for videre forløb. 
 
20:25  Ørnevej   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Fasanvej Kun materiel skade,  
     skadestedet overdraget til politiet.  
 
21:27  Elmegade   Kemikalie uheld  Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden beredskabets ankomst. 
  
21:32  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra optænding af pejs.  
 
21:33  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren  
 
21:47  Troels-Lunds Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine. 
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22:21  Tagensvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.  
 
22:30  Kobbelvænget   Ild i bil  Ild i bil, slukket med 2 HT-rør tilsat a-skum. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
23:41  Øster Allé   Eftersyn   Eftersyn i forbindelse med større arrangement.  
 
00:01  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
00:38  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
01:13  Axeltorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
01:48  Åkandevej   Ild i bygning  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  
 
01:57 Oslo Plads   Eftersyn   Assistance til TDC  
 
02:19 Christians Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
04:11  Asger Jorns Allé  Brandalarm   Brandalarm opgraderet til ildløs udrykning, på baggrund af 112 melding om ildløs i værelse. Ved ankomst  
     konstateres det dog hurtigt, at der er tale om mobilt sprinkler anlæg der er aktiveret pga. rygning. Opsamlet 
     vand med vandstøvsuger, og tilkaldt skadeservice pga. vand gennemtrængning til etagen under. Personalet  
     orienteret og kontaktede selv boligselskab. 
 

 

 

 

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


