
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-08-2017 til kl. 08.00 den 13-08-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 10:00 Ole Maaløes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 11:04         Jyllingvej              Eftersyn Eftersyn for gaslugt, Intet at bemærke. 

 11:15 Tranehavegård Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:45 Sydvestvej Brandalarm Blind alarm, pga. håndværkers arbejde tæt på melder. 

 12:52 Pottemagerporten Eftersyn Mindre spild af motorolie, udlagt absol.  

 13:44 Robert Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 14:17 Grønnegårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 14:46          Danasvej Brandalarm Ild i mindre mængde papir på trappe. 

 15:28          Helge Rodes Alle Eftersyn Nødreparation af vandhane på skole. Anmelder kontakter pedel. 

 16:32 Amagerbrogade Skraldespand i det fri- Ild i gløder i skraldespand. Slukket med højtryksslange. 

 17:16 Lundtoftegade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning  
 af patient. 

 18:34 Amagerbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 18:42 Ruten Olie spild Tynd stribe af benzin spild langs ruten. Uidentificeret hvorfra  
 spild stammer  
 Vurderes til ikke at kunne fjernes el opsuges pga. regn. vil spild  
 forsvinde el fordampe. 
 Vejbane ej glat 
 Intet foretaget – ud over vurdering af skadested.                                           
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 19:25 Lygten Affaldsoplag i det fri-Brand Påsat brand i pap mm. stor mængde tændstikker lagt inde i pap, 
 politi informeret - idet det antændte lå op ad bagside på den  
 gamle stationsbygning. 
 Slukket med HT tilsat A skum 

 19:35 Emdrupvej Brand i bil i det fri Ild i 200 l affaldscontainer på aflåst område v institution 
 Op klippet lås på adgangsvej m boltsaks, slukket med HT. tilsat A - 
 skum. 

 19:45 Mjølnerparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 20:30 Betty Nansens Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 23:21 Klosterrisvej Eftersyn Byggemat samlet til bunke og antændt. 

 23:42 Dalbyvej Eftersyn Ekstern røg alarm i barnevogns skur aktiveret. Batterier udtaget,  
 og alarm lagt ind på kontor. 

 00:39 Kraftværksvej Røg fra bygning Ved ankomst oplyser personale om røg fra kulsilo og høj  
 temperatur omkring kulmølle. 
 Silo over kulmølle næsten tom, kun ca. 10 m3 kul i silo. 
 Kulmølle og silo separeret af stålbrandspjæld. 
 Ved kulmølle, i højde 16 meter, indsat 2 C-rør til køling og  
 tågespyd. 
 På silotop i højde 38 meter, indsat røgdykkerhold med 1 C-rør,  
 røglemme aktiveret og slukning fra silotop. 
 God effekt af køling og slukning, derefter 1 renselem afmonteret  
 og kul udtaget af kulmølle for slukning. 

 03:25 Halmtorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 04:08 Containervej Redning Andet Assistance til politiet. 

 04:32 Rødager Alle Eftersyn Røgmelder i opgang aktiveret uden påviselig grund. 

 04:33 Fortunstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:21 Lille Strandstræde Eftersyn Eftersyn for intern røgalarm, intet fundet, ej i arbejde. 
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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