
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-05-2016 til kl. 08.00 den 02-05-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 11:07 Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 13:28         Halvejen               Brandalarm  

 12:42 Hamletsgade Røg fra Butik/ Mindre brand i vaskemaskine og diverse tøj, slukket med HT-rør.  
 Overtryksventileret lokalet med elektrisk ventilator. Tilkaldt følgeskadefirmaet. 

 15:04 Dronningens Tværgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra fyrrum. 

 15:30 Grostedet Eftersyn/ Mindre brand i el-tavle, slukket med CO2 slukker. Beboeren havde selv udluftet  
 lejligheden. Politiet overtog skadestedet. 

 16:53 Staldgade Eftersyn/ Mindre brand i håndklæde, slukket med slange fra slangevinde. Ventileret trappen  
 med ventilator. 

 16:55 Nørrebrogade Røg fra Lejlighed Ild i køkken, delvist slukket af personalet med vandfyldt slangevinde. Restauranten 
  var evakueret ved brandvæsenets ankomst. Foretaget slukning af  
 ventilationsanlæg med tågesøm. Foretaget eftersyn - iab. Politiet overtog  
 skadestedet. 

 18:24 Tårnhusstræde Brandalarm/ Eftersyn for aktiveret røgalarm. Afmonteret batteri samt overgivet alarmen til  
 beboer. 
 19:17         Halvejen               Brandalarm 
 
 19:42         Rådhusdammen         Ild i container             Kraftig ildløs i container på byggeplads, slukket med 1 c rør med vandforsyning fra tankvogn. 
                                                            1 gasflaske fjernet. 

 20:50 Halfdansgade Brand Andet/ Ældre dame havde tabt en cigaret i sin seng og kunne ikke finde den. Fandt  
 cigaretten, som var gået ud af sig selv. Efterset sengen - iab. 

 23:52 Eftersyn/ Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget,  
 intet at bemærke 

 00:47 Sankt Hans Torv Skraldespand i det fri-Brand/ Ild i skraldespand, slukket af tililende før brv. Ankomst. 
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 02:44               Brøndby Haveby              Bygningsbrand                     Kraftig røgudvikling i område. Brand i vægkonstruktion  i kolonihavehus  3 personer var ude ved egen hjælp.                                 

                                                                                 Opskæring  af  konstruktion og slukket med 1 HT. Rør. 

 02:57 Guldbergs Have Ass. Till ophjælpning/ Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 05:26 Vermlandsgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen 

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