
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-05-2017 til kl. 08.00 den 04-05-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:25 Pakkerivej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 08:50 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 09:11 Klaksvigsgade Færdselsuheld Ingen personskade. Opsamlet div. stoffer samt rengøring af  
 kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld hvor  
 personbil og lastbil var involveret. Overdraget skadestedet til politiet. 

 09:14 Carsten Niebuhrs Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv  
 frarengøring. 

 10:23 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 10:24         Korsdalsvej             Brandalarm Blind alarm pga. støv fra håndværkers arbejde. 

 11:30 Ørnevej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 12:44 B-Vej Olie spild Ved tømning af skibslast af træpiller, knækker en kran. Og ca. 200L  
 hydraulikolie sprøjtes ud over større areal. Afspærret området på  
 grund af nedstyrtningsfare. Træpiller spredt over arealet for  
 opsamling af spild. Firmaet på adressen sørger selv for opsamling,  
 samt bortkørsel af forurenet jord. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 13:14 Abel Cathrines Gade  Eftersyn Foretaget eftersyn af røglugt på opgangen og kælderen, iab.  
 Røglugten stammede formentligt fra slukket cigaret i potteplante. 

 13:54 Nyelandsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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 15:24 Flintholm Alle Ild i lejlighed Ild i madvarer i gryde, slukket af sig selv før beredskabets ankomst.  
 Udluftet lejlighed og foretaget eftersyn af ventilation, intet at  
 bemærke. 

 16:13 Nygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af  
 sprinklerrør pga. maskine havde ramt dette. 

 16:40 Havnegade Ild i bil Ild i bil, slukket med 2 HT-rør. 

 18:02 Lundtoftegade Røg fra Lejlighed Glemt gryde på tændt komfur, slukket for komfur, kølet gryden i  
 håndvaske samt foretaget eftersyn og udluftning. Opgang udluftet ved 
 hjælp af overtryk ventilator. 

 18:09 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv.  
 Ankomst. 

 18:36 Ruten Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

 19:14 Bellahøjvej Eftersyn Eftersyn af tørretumbler i møntvaskeri, da denne ikke kunne stoppes.  
 Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

 19:29 Store Kannikestræde Brandalarm Varsling aktiveret uden årsag, brandalarmerings anlæg var ikke  
 aktiveret. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

 19:38 Gammeltorv Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  
 at være teaterrøg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 21:07 Howitzvej Assistance Drejestigen rejst for at nedtage genstand fra træ for borger. 

 21:50 Amagerbrogade /  Brand Andet Oprydning efter mindre færdselsuheld. 
 Højdevej 

 22:31 Mimersgade Ild i skur Ild i 6 stk. 600 l containere placeret i 15 m2 skur, slukket med 2 HT- 
 rør. Containere udbrændt, skur brand og røgskadet. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 
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 00:38 Baldersgade Ild i affald Ild i affald i papirkurv i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn,  
 iab. 

 06:36 Jagtvej / Østerbrogade Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Foretaget  
 oprydning af skadestedet og overdraget dette til politiet. 
 
 07:48         Catherine Boothsvej      Trafik ulykke Sikring af skadested. 

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