
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-10-2016 til kl. 08.00 den 01-11-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

  

 08:51 Roskildevej Brandalarm Alarmtryk aktiveret af en ikke identificeret person. 

 08:53 Plovheldvej Brandalarm Alarmen aktiveret af håndværker på adressen. 

 08:54 Kettegård Alle Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Mødt sammen  
 med stige st. Hvidovre.  

 09:13 Fuglsang Allé Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bagning af  
 boller. 

 09:37 Ålekistevej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 10:11 Center Boulevard Brandalarm. Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.  
 Hotelgæst havde hængt bøjle op i sprinklerhoved hvorved dette aktiveredes. 
 Sikkerhedschefen satte gang i vandopsugning og skadeservice på berørte værelse,  
 Så brandvæsenets assistance til dette var ikke påkrævet. Sikkerhedschefen fik  
 lukket for vandet i sprinklercentral og tilkaldte servicefirma til reetablering af  
 anlægget. Indtil dette er retableret foretager hotellet rundering. 
 
 10:17 Jernholmen Brandalarm Alarmen aktiveret grundet madlavning. 

 10:36 Købmagergade Brandalarm. Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 11:45 Humletorvet Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 12:58 Esplanaden Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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 13:14 Fenrisgade Brand-Bil i det fri Ild i kabine på personbil. Afslukket med HT-rør tilsat skumvæske. Politiet overtog  
 skadestedet. 

 13:31 Colbjørnsensgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 13:31 Vingårdstræde Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved støv fra rulletrappe. 

 14:00 Nordre Fasanvej Min. forurening-Mindre spild Mindre spild af benzin på gaden. Ca. 3 m vejbane spulet. 

 14:05 Avedøreholmen Brandalarm Alarmen aktiveret grundet fugt i melderen. 

 14:17 Øster Voldgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 14:31 Glumsøvej Container i det fri-Brand Ild i 600 l plastcontainer med aviser. Plastcontainer delvist smeltet. Gårdmand  
 havde iværksat slukningsforsøg med pulverslukker. Efterslukket med HT-rør tilsat  
 skum. 

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

 15:39 Hornemanns Vænge Røg fra Lejlighed Svag røglugt som fra madvarer. St V rekognoscerede på bagside intet at bemærke. Mødte  
 sammen med sprøjte og stige fra st. Hvidovre, se særskilt rapport. 
 
 15:52 Stenager Brandalarm Alarmen aktiveret grundet madlavning. 

 15:56 Valdemarsgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. 2 drenge havde smidt en røgbombe. Ganske lidt røg, der blev  
 bortventileret ved naturlig ventilation gennem åbnede vinduer. 

 16:34 Nordre Fasanvej Brand-Bil i det fri Melding om ild i bil. Ved brandvæsenets ankomst ingen brændende bil. Politiet  
 talte med en rumænsk bilist, der havde haft problemer med motoren på sin bil.  
 Antog dette var grunden til meldingen og forlod stedet. 

 16:47 Thorupsgade Springtæppe Melding om person, der truede med at springe ud fra vinduet. Udrykning stoppet  
 på tilbagemelding om at vedkommende var gået ind. 

 17:34 Elga Olgas Vej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   
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 18:29 Falkoner Alle Olie spild Brugt 5 sække absorberingsmiddel, der blev skubbet/kastet ind under bussen, idet  
 chaufføren havde forladt stedet. Absorberingsmiddel kunne ikke opsamles igen 

 18:38 Borgbjergsvej  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 22:43 Enghave Plads Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand slukket med HT-rør. 

 22:59 Rådmandsgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 
 
 00:48 Tårnvej Ild i bus Ild i bus. Slukket med 2 HT-Rør, samt vandkanon fra vandtankvogn. Skum udlagt som sikring. 

  

 01:00 Sundbygårdsvej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 04:39 Tårnvej Forurening Oprydning på skadested, efter tidligere ildløs i bus. 

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