
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-07-2016 til kl. 08.00 den 05-07-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:50 Eskjærvej Assistance til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 09:13 Islands Brygge Ild i affald Engangsgrill havde antændt ild i bolværket. Slukket med 1 HT-rør tilsat A-Skum. 

 10:56 Høffdingsvej Brandalarm Blind alarm P.G.A. Håndværkers arbejde.  

 11:43 Østergade Ild i affald Ild i skraldespand, slukket med trykvandslukker. 

 13:23 Støberigade Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 13:33 Nimbusparken Brandalarmen Blind alarm, idet melder blev aktiveret af damp fra bad. 

 14:01 Vasbygade Ild i bygning Ild i tag i en tom lagerbygning under nedrivning slukket med et c-rør fra stigetop  
 ude og inde i bygning. Brand i ca. 20X3 m tag brandskadet. 

 16:13 Magnoliavej Røg fra Lejlighed Ved ankomst foretaget eftersyn af lejligheder 3. sal via brevsprækker, men der var  
 intet at bemærke. Konstateret afbrændt avis i trapperum. Efter anmelders  
 anvisning konstateret mindre ildløs i sæde på stol på altan, der var gået ud inden  
 beredskabets ankomst. I forbindelse med søgning efter brand undersøgt kælder,  
 affaldsskakt og tagetage, men der var intet at bemærke. Politi var på stedet. 

 16:27 Scandiagade Brandalarmen Beredskabet sendt til aktiveret røgmelder. En gryde med mad var glemt og brændt  
 på. Der var lidt røg i lejlighed, dog ikke i rum hvor en beboer lå og sov inden  
 beredskabets ankomst. Beredskabet kølede gryden med vand fra hanen. 



  

 18:46 Nicolai Eigtveds Gade Brandalarmen Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 Forsyningsledningen. 

 18:58 Mariendalsvej Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 19:11 Solbjerg Plads Brandalarmen Vinduespudser brød linjedetektoren med sin lift og aktiverede brandalarmen. 

 19:15 Banegårdsvej Elevatorstop 3 personer udtaget af elevator. 

 19:33 Mariendalsvej Brandalarmen Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af  
 anlægget under udførelse af andet arbejde. 
 
 20:15         Egeskoven             Stand by Stand by for Polities. 

 20:17 Frue Plads Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 

 20:32 Sundbygårdsvej Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 Detektoren. 

 22:45 Galionsvej Brandalarmen Blind alarm, idet detektor blev aktiveret af røg fra røgkanon. 

 22:47 Studiestræde Elevatorstop Åbnet elevator og hjulpet 4 personer ud. Elevatoren var beregnet til tre. 

 22:47 Helgolandsgade Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:58         Islevsgårds Alle          Ild i villa Ild i villa 1 person reddet ud og værelse slukket med HT. Rør. 

 00:19 Banegårdspladsen Elevatorstop Elevatorstop med 4 personer i stolen. Personerne var kommet ud ved egen hjælp. 

 00:56 Willemoesgade Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 01:07         Islevsgårds Alle Eftersyn Eftersyn af tidligere brandsted gløder i madras slukket med HT. Rør. 

 01:37 Carlsgade Ild i bil Overtændt bil slukket med 2-HT-rør tilsat A-Skum. Delvis udbrændt bil politiet  
 Overtog. 
 
 01:48         Nyvej                 Brandalarm Blind alarm. 

 03:09 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på.  



 Detektoren. 

 03:26 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 04:02 Århusgade Ild i affald Ild i jernbanne svelle i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

  

 07:09 Gammel Strand Springtæppeaktion Assistance til politiet. 

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



  


