
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-06-2018 til kl. 08.00 den 13-06-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:14 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 08:43 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. Håndværker  
 tog fejl af lyskontakt og brandtryk. Tivolis beredskab mødt og  
 konstateret hændelsens sammenhæng. Retablering overdraget  
 Tivoli. 

 08:54 Vestre Teglgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:45 Marmorvej Brandalarm Ved beredskabets ankomst kraftig røg i køkken, kantine samt  
 atrium. Mindre ildløs i gryde i køkken slukket af personale før HBR  
 ankomst med CO2-slukker og brandtæppe. Foretaget udluftning,  
 dels med indbygget ventilationsanlæg i atrium dels med  
 beredskabets overtryksventilator i køkken og kantine. 
 Flere medarbejdere havde indåndet røg. Sikkerhedspersonalet  
 kontaktede selv AMK via 112. 4 personer tilset af  
 ambulancepersonale. 
 Sikkerhedspersonale forestår selv følgeskadeafhjælpning. 

 10:30 Overgaden Neden  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 Vandet 

 10:55         Rødovre Centrum Brandalarm Blind alarm, sprinklerdyse påkørt. 

 11.36         Guldborgvej Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.  
  

 12:50 Jernbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
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 14:11 Sankt Annæ Plads Eftersyn Stigen rejst og løsthængende vindue, der truede med at falde ned,  
 taget af hængsler og sat ind i lejligheden. 

 16:22 Carl Jacobsens Vej Ild i affald Ild i aviser påsat af nogle unge mennesker. Slukket af beboere ved  
 brandvæsenets ankomst. Politiet overtog. 
 
 14:36         Glentemosen           Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning.  
  
 16:37         Valdemar Hansens Vej    Brandalarm Blind alarm, Ukendt årsag.              

 17:09 Gammel Kongevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 18:04 Buntmagervej Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 18:12 Kongens Nytorv Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med vandslukker. 

 19:57 Amagermotorvejen Færdselsuheld Sikring af skadested, samt oprydning.  

 20:46 Arne Jacobsens Allé Benzin udslip Ved brandvæsenets ankomst havde vagtmand strøet grus på spild  
 af olie (ca. 15 l.). Aftalt med vagtmand at gruset bliver liggende til i  
 morgen hvorefter Han vil formidle gruset kørt bort. 

 21:13 Lyngbyvej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
 21:30         Brøndby Stadion         Brandalarm Blind alarm, grundet støv. 

 22:37 Bispebjerg Parkallé Brand i Knallert Ild i knallert slukket med HT-rør. 

 23:14 Nørrebro Vænge Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 23:18         Standsmarksvej         Ild i affald Ild i affald, slukket med HT. rør. 
  
 23:20         Kisumparken           Brand Ild i Legeplads og trappetårn, slukket med 2 HT. rør.           

 23:30 Emdrupvej Ild i bil Ild i personbil slukket med to HT-rør. Politi overtog skadested. 

 01:59 Guldborgvej Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 
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 03:04 Jagtvej Container i det fri-Brand Ild i to 240 l og en 600 l affaldscontainer slukket med HT-rør tilsat  
 A-skum. 

 

 

 

 

 

 

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