
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-12-2016 til kl. 08.00 den 19-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 13:15 Bertel Thorvaldsens  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 Plads 

 14:52 Sønder Boulevard Ild i affald Ild i træplader henlagt på varm grill. Slukket med HT. 

 16:45 Hyrdevangen Røg fra Villa/Rækkehus Ved ankomst kraftig røg fra dobbeltvilla. 
 Røgdykker indsat gennem hoveddør for slukning, kraftig ild i stue  
 afslukket. 
 Røgdykkere indsat på 1. sal for ventilering, overtryksblæser opsat. 
 Uskadt ½-del af villa, røgdykkere kontrollerede for røg og brand,  
 intet fundet, husdelen tryksat med overtryksblæser. 
 Skadeservicefirma tilkaldt, dialog med skaderamt familie. 

 17:38 Rebekkavej Eftersyn Røgmelder til nødkald udløst pga. madlavning. 

 17:45 Vibenshus Runddel /  Færdselsuheld Sikret skadested med uheld mellem 2 personbiler. Ambulance på  
 Jagtvej stedet, ingen patienter indbragt. Efterfølgende rengjort kørebanen  
 og overladt skadestedet til politiet. 

 18:15 Mozarts Plads Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 20:59 Peder Lykkes Vej Eftersyn af brandalarm Alarm på ABA-anlæg aktiveret af ukendt årsag. 

 21:02 Vesterbrogade Elevator stop Elevatorstop, åbnet elevator og hjulpet 4 personer ud. 

 22:25 Hulgårdsvej Bygn. brand-Lejlighed Ild i elinstallationer i skab i entre. 
 Slukket med CO2 , højtryksslange udlagt til sikring. 
 Dele af loft nedtaget for kontrol, intet fundet. Lejlighed udluftet. 
 Skadeservice tilkaldt, stedet overdraget til dem. 
 Overliggende lejlighed kontrolleret og udluftet. 

 00:20 Hf. Solskrænten Bygn. brand-Kolonihavehus Ved ankomst konstateres overtændt havehus, ingen fare for  
 brandspredning. Indsat 2 røgdykkerhold med højtryksslanger, ved vandtankvogns  
 ankomst, dæmpes branden med vandkanon. 



 Omfattende skader på hus, ca. 2/3 nedbrændt. Ingen skade på  
 omkringliggende matrikler. 
 1 gasflaske fjernet fra brandtomten. 
 
 01:59         Nygårds Plads           Brandalarm Blind alarm. Upåviselig grund. 

 03:15 Bragesgade Brandalarm Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
 sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 04:49 Tagensvej Eftersyn Tændt stearinlys i varmesprængt glasstage på glasmontre. Politiet  
 overtog sagen. 

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