
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-05-2018 til kl. 08.00 den 01-06-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:11 Solbjerg Have Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 08:36 Roskildevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:04 Prinsessegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 10:15 Larslejsstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 10:42 Knippelsbro Røg fra Mindre brand Der var ild i boltværket på broen slukket med 1 HT-rør tilsat A- 
 Skum efterset med termisk kamera. 
 Politiet overtog skadested. 

 10:44 Sjælør Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 10:47 Nyager Vænge Brandalarm Falsk alarm, alarmtryk aktiveret af ukendt person.   

 11:23 Smedegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 11:29 Rymarksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 11:34 Nansensgade Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 beredskabets ankomst. 

 15:39 Strandgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:53 Ågade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:55 Troels-Lunds Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 16:13 Tagensvej / Nørre Allé Trafik ulykke Sikring af skadested samt oprydning efter færdselsuheld. 

 16:20 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 16:24 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 16:25 Engvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 16:30 Humlehusene Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 16:42 Hostrups Have Ild i lejlighed Mindre ildløs i altankasse fyldt med spagnum. Slukket med HT-rør  
 tilsat A-skum. 

 16:44 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 16:47         Nordvænget            Naturbrand Ild i hæk, slukket med HT. rør.  

 17:09 Ib Schønbergs Allé Røg fra bygning Ild i altankasse, slukket af beboer inden beredskabets ankomst. 

 17:57 Nygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren 

 18:00 Tranehavegård Ild i affald Ild i skraldespand i det fri, slukket med vandslukker. 

 18:13 Ladefyldvej Eftersyn Ild i tagudhæng, slukket med HT. rør.  

 19:57 Kretavej Eftersyn Eftersyn for røg fra altan, viste sig at være ild i altankasse, slukket  
 med vandslukker. 

 20:42 Sundkrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

 21:33 Margretheholmsvej Eftersyn Eftersyn for røglugt på trappe, undersøgt trappe, affaldsrum og  
 elevatorskakt, intet at bemærke. 

 22:20 Krimsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 22:47 Vognmandsmarken Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
 Udlagt og opsamlet 30 liter Absodan til opsamling af oliespild.  
 Flyttet køretøjer til vejside.                                                                        
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 22:53 Dannebrogsgade Ild i lejlighed Ild i lejlighed grundet tobaksrygning. Ved beredskabets ankomst  
 havde personalet evakueret beboer fra værelset og lukket dør ind  
 til lejligheden. Tryksat opgang og slukket branden med HT-rør.  
 Opsamlet vand og overdraget skadestedet til personalet. 

 23:02 Ørestads Boulevard Røg fra bygning Ild i blomsterkasse samt gulvbrædder, slukket af personalet før  
 beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera,  
 Intet at bemærke. Overdraget skadestedet til personalet. 

 23:13 Strandgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

 23:29         Ladefyldvej Ild i bygning Synlige flammer under tagsten, slukket med 2 HT. rør.    

 01:03 Vinkelager Eftersyn Eftersyn grundet aktiv hjemme røgmelder. Foretaget eftersyn udefra 
 gennem vinduer mv. Intet at bemærke. 
 
 07:43         Rødovre Parkvej         Brandalarm Blind alarm, upåviselig årsag.  

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