
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-06-2016 til kl. 08.00 den 12-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:30 Rabarbervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 10:24 Englandsvej Færdselsuheld Færdselsuheld hvor en fører af en bil rammer 2 parkeret biler. Foretaget oprydning 
  af vragdele på kørebanen. Orienteret politiet på stedet, de ville sørge for  
 afhentning af de ødelagte biler. 

 11:17 Nørre Søgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra spabad. 

 11:22 Blegdamsvej Eftersyn Drejestigen rejst for at nedtage en løs skiferplade som var til fare for at falde ned i 
 hovedet på forbigående mennesker. Skiferpladen overdraget til ejendommens  
 vicevært. 
 
 12:26 Herstedvang  Brandalarm Alarmen aktiveret grundet brug af gastruck indendørs. 

 13:54 Finsensvej Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger. 

 13:58 Carl Jacobsens Vej Ild i tag Ild i affald liggende på tag (bygning under opførelse). Tilillende  
 rengøringspersonale påbegyndte slukning med vand i spande. Beredskabet sikrede  
 at branden var slukket. Tilkaldt byggeleder via håndværkerne på stedet og  
 orienteret ham om forholdene. 

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

 14:21 Oslo Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 17:47   Slotsherrens Vænge  Brandalarm       Detektoren aktiveret uden påviselig årsag. 

 18:49 Valbygårdsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af borger. 
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 18:53 Natalie Zahles Vej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med ophjælpning af borger. 

  

 19:17 Byvej Eftersyn Eftersyn for ild i bygning, som viste sig at være opstart af en grill. 

 19:23 Dronning Louises Bro /  Assistance Assistance til Københavns kommune med nedtagning af flag. 
 Søtorvet 

 19:37 Thoravej Ild i container Ild i container, slukket med 1 HT-rør. 

 20:06 Flintevej Ild i knallert Ild i knallert, slukket med 1 HT-rør. 

 20:21 Høvedstensvej Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig årsag. 

 20:59 Artillerivej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 21:23 Lyngbyvej Ild i græs Glødebrand i bed, slukket med 1 HT-rør. Ca. 2 m² bed samt undrekant af tagrende  
 brandskadet. 

 21:42 Thorsgade Eftersyn Mindre brand i blomsterkasse, slukket med 1 trykladet vandslukker. 

 22:39 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teaterrøg ifm. lyd- og lysprøver til et  
 arrangement. 

 23:27 V.E. Gamborgs Vej Ild i bil Konstateret røg og varmepåvirkning fra den bagerste kofanger på bilen. Bagrude  
 knust for adgang, mindre brand slukket med 1 HT-rør. Frakoblet akkumulatoren.  
 Ejer kontaktet af politiet og kom efterfølgende på skadestedet. 

 00:04 Lauritz Sørensens Vej Elevator stop Åbnet elevator i samarbejde med elevatørmontor og hjulpet 2 personer ud. 

 00:14 Rovsingsgade Røg fra bygning Glemt gryde på tændt komfur medførte røgspredning i lejlighed. Gryden blev sat i  
 håndvasken og kølet ned. Lejligheden samt trappeopgang udluftet. Ingen personer 
 var kommet til skade. Orienteret politiet på stedet. 

 00:38 Sjælør Boulevard Ild i skraldespand Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør tilsat A-skum. 

 00:38 Haraldsgade Ild i bil Ild i bil, slukket med 2 HT-rør samt 1 super HT-rør med skumforsats. Opbrudt  
 kølerhjelm for adgang til motor. Bil udbrændt. 
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 00:54 Strandgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk havde fået  vandskade. 

 00:56 Hans Tavsens Gade Ild i skraldespand Ild i 200 liters container, slukket med 1 HT-rør. 

 

 02:41 Halfdansgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg i området. Eftersyn  
 foretaget, intet at bemærke. 

 02:43 Gunnar Nu Hansens Plads Ild i container Ild i container stående i det fri, slukket med 1 HT-rør. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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