
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-04-2016 til kl. 08.00 den 25-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 10:32 Thorsgade Eftersyn Foretaget eftersyn i opgangen og konstateret røglugten stammede fra afbrænding  
 af maling på dørkarm, foretaget eftersyn, iab. 

 11:15 Christianshavns Voldgade Person i vandet Melding om person der svømmede i kanalen mod kaninøen, station Christianshavn 
 kørt til fra Syddyssen og Specialtjenesten kørt til fra Christianshavns Voldgade,  
 isat overfladeredder og hjulpet personen på land, overleveret denne til  
 ambulancetjenesten. 

 12:11 Strandlodsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 14:09 Østerbrogade Elevator stop Stoppet pr. radio af vagtcentralen da personerne var kommet ud af elevatoren. 

 14:23 Tycho Brahes Allé Oversvømmelse Oversvømmelse grundet beboer 3. sal tv. havde glemt at lukke for vandhane i badet,  
 oversvømmelse hos underbo pga. defekt vandlås, som gjorde, at vandet ikke løb i  
 afløbet. Aftalt med formanden i ejendommen, at denne tager kontakt med  
 ejendommens forsikringsselskab. Overdraget skadestedet til politiet. 

 15:08 Helgolandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 15:29 Pilestræde Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 gaslugt, men lugt fra på limning af vinyl på gulv på 5. sal. Håndværker foretaget  
 ventilering af lokalet. 
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 15:20 Østervej Naturbrand Ild i grantræ, slukket med HT-rør. Branden startet gr. brug af ukrudsbrænder. 

 15:35 Christianshavns Voldgade Eftersyn Brandvæsenet alarmeret af beboer pga. røgmelder var aktiveret i nabolejlighed.  
 Foretaget eftersyn gennem vindue og konstateret let røg i lejligheden. Opbrudt dør 
 for adgang. Konstateret glemt gryde på tændt blus, slukket for komfur og kølet  
 gryden i håndvasken. Foretaget eftersyn og udluftning af lejligheden. Overdraget  
 skadestedet til beboer som kom hjem mens brandvæsenet var på adressen. 
  
 17:56         Glentemosen           Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 19:30 Voldboligerne Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 22:40 Brostykkevej Trafikulykke Trafikulykke med 2 biler impliceret. Assisteret ambulancetjenesten, samt sikring/oprydning af                             
    skadestedet.  

 22:50 Ved Bellahøj Nord Ild i bil Ild i bil, slukket med HT-rør. Bil delvist udbrændt. Foretaget eftersyn, iab. 

 23:44 Gadelandet Ild i bil Ild i tre biler, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn, iab. 

 00:09 Islands Brygge Ild i affald Ild i madvare på grille i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 00:21 Sundbyvestervej Ild i container Ild i affaldscontainer i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 01:10 Juliane Maries Vej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen 

 04:55 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 
 Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice. 
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06:23  Rådhuspladsen  Røg fra Butik   Kraftig ildløs i affaldsrum i kælder, udlagt HT-rør for afslukning samt udlagt sikringsslange. Rejst  

       drejestige for eftersyn af tagetagen, iab. Kraftig røgspredning til bagtrappen, og overliggende 
restauranter, indsat røgdykkere i restauranter og trapper for udluftning samt eftersyn. Afslukket 8 
stk. plastikcontainere i kælder, afslukket etageadskillelse med skæreslukker. Kælder kraftigt røg og 
sodskadet. 

 
 
 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 
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