
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 30-10-2016 til kl. 08.00 den 31-10-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 11:16 Abel Cathrines Gade Eftersyn Eftersyn for røglugt, mad hos underbo til anmelder var brændt på, beboeren var  
 selv i gang med udluftning ved brandvæsnets ankomst. 

 11:35 Østbanegade Brand i affald i det fri Påsat brand i affald, blade foran nedgang til kælder, var slukket ved brandvæsnets  
 ankomst, der havde ligeledes været ild i blade udf. Østbanegade 31, politiet tilkaldt 
 Og de overtog 
 11:42         Bytoften               Brandalarm 
      . 

 12:43 Blågårdsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:03 Julius Andersens Vej Brand Andet Svømmebriller var i ubetænksomhed lagt på lavasten i sauna, var slukket ved  
 brandvæsnets ankomst, personale havde evakueret alle og de havde fået  
 udleveret varmelagner, personalet på stedet udlufter selv og overtager. 

 15:05 Tagensvej Containerbrand i det fri Påsat brand i 2. stk. knallerter op af barnevognsskur, slukket med HT af  
 brandkadet, eftersyn med termiskkamera. 

 16:02 Teglholmsgade Oliefilm på vand Brandvæsnet tilkaldt til oliefilm i vandet ved lille glasfiberbåd, der har været  
 sunget i en uge, anmelder har set oliefilm i vandet rundt om båden, men ved  
 brandvæsnets ankomst, var der intet at se. Beboerforeningen ville selv klare  
 Problemet med båden. 

 17:49 Korsager Allé Benzin spild Benzin spild, brandvæsnet stoppet på radio af VC under fremkørsel, da Falck var  
 Ankommet til stedet med kattegrus for borttransport af køretøj. 

 18:07 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 21:40 Smørumvej Containerbrand Påsat brand i container, slukket med pulverslukker og HT, udlagt skum i 3  
 containere. 
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 22:02 Glumsøvej Containerbrand i det fri Påsat brand i container, slukket med HT, udlagt skum i 3 containere. 

 01:20         Frugthaven Ild i affald 

 02:10  Nykær/brøndbyøstervej   Ild i affald      

 02:23 Købmagergade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 04:43 Bådehavnsgade Eftersyn Formodentligt bål i grønt område mellem Lorterenden og Bådehavnsgade, flammer  
 og røg observeret. Trods ihærdig eftersøgning fandt hverken brandvæsen eller  
 politiet et arnested. Området (stisystem og midlertidig arbejdsplads med  
 oprensning af renden) blev gennemgået i bil og til fods iab. politiet tager over og  
 brandvæsnet kunne køre hjem igen 

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