
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-11-2017 til kl. 08.00 den 21-11-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:32         Sønder Fasan Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:58 Oscar Pettifords Vej Assistance Foretaget eftersyn og konstateret et tyndt lag oliefilm på vandet.  
 Beredskabet foretog ikke yderligere. 

 10:02         Beatevej Brandalarm Blind alarm, idet en intern røgmelder var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 10:19 Teglholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:24 Ægirsgade Røg fra Lejlighed Beredskabet sendt til ild i træpilleovn i lejlighed, men branden var  
 slukket af beboer inden beredskabets ankomst. 

 10:33 Fælledvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor formentlig var aktiveret på grund af  
 støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 10:53         Nykær                 Brandalarm Blind alarm, grundet brug af parfume under melder.  

 11:13 Axeltorv Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 11:52 Christians Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:38         Borgmester Fischersvej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 
  
 12:46         Vigerslevvej            Trafikulykke Sikring af skadested, og oprydning.  

 13:03 Søndermarksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:46 Bernstorffsgade Ild i affald Blind alarm, idet anmelders antagelse om ild i affald, ved nærmere 
 eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget i området, 
 intet at bemærke. 

 15:17 Engvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.                                                         
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 15:18 Esplanaden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:34 Prøvensvej Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 15:38 Trippensdalsvej Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.  

 17:20 Ørestads Boulevard Ild i affald Ild i skraldespand slukket med en 10liter vandslukker. 

 18:23 Amagerbrogade Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 19:07 Refsnæsgade Eftersyn Beredskabet blev sendt til eftersyn af vaskemaskine der havde  
 afgivet lettere røg. Der var intet at bemærke. 

 19:45 Prinsesse Christines Vej Assistance Patient hjulpet op. 

 22:34 Havneholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 22:58         Vagtelvej Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn  
 foretaget af skaktrum, lejligheder og opgang, men der var intet at  
 bemærke. 

 01:06 Gyldenrisvej Ild i bil Ild i tre biler slukket med et HT-rør tilsat a-skum. Én bil udbrændt  
 og 2 biler brandskadet. Politiet overtog skadested. 
 
 07:11         Vestskovvej            Trafikulykke Sikring af skadested, 1 patient overdraget til ambulancen.   

 07:12 Kalvebod Brygge Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 07:14 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 07:16         Arnold Nielsens Boulevard  Redning Springpude opsat i gade niveau som sikring.  

 07:23         Vesterbrogade Redning Beredskabet blev sendt til assistance til politiet ved  
 springtæppeaktion. Ej i brug. 

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