
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-07-2016 til kl. 08.00 den 09-07-2016 

 Tidspunkt Adresse            Melding Beskrivelse 

 08:30         C.F.Richs vej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst. 

 10:10 Jagtvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:32 Brolæggerstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:37 Poul Bergsøes Vej Brandalarm Blind alarm anlæg reetableret ved Beredskabets ankomst.  

 12:09 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:24 Nørre Voldgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget,  
 intet at bemærke. 
 
 13:10         C.F.Richs vej           Brandalarm   Blind alarm fejl på andlæg. 
 
 13:28         Herstedsvestervej       Brandalarm Blind alarm. Melder aktiveret af støv fra håndværker.  

 14:38         Brøndby Strand Centrum  Ild i bil Mindre brand i motorrum på parkeret bil slukket med pulverslukker ved Beredskabets ankomst. 

 14:50 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 15:55 Borups Allé Trafik ulykke Personbil påkørt af lastbil - mindre deformation af siden. Sikret skadestedet samt  
 assisteret ambulancepersonalet. I samarbejde med politiet arbejdet for at  
 trafikken hurtigst muligt kunne genoptages. 

 18:58 Tietgensgade Ild i kælder Ved brandvæsenets ankomst var området evakueret og afspærret af Tivoli's egen  
 sikkerhedsorganisation. Ligeledes var der påbegyndt en førsteindsats af  
 hjælperøgdykkerne.Konstateret at der var tale om glødebrand i vægkonstruktion  
 under vindue på mindre bygning, slukket med tågesøm tilsat A-skum. Foretaget  
 eftersyn med termokamera. 



  

 19:37         Skovshovedhavn Drukning Stoppet pr radio. 

 20:18         Vigerslevvej            Brandalarm Blind alarm ukendt årsag. 

 20:20 Midtdyssen Bygn.brand-Udhus Mindre glødebrand i gulvet på skurvogn, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Efterset 
  med termokamera – iab. 
 
 21:10         Amagermotorvejen Frk.21 Trafikulykke Sikring af skadested og oprydning.  

 21:33 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 21:42 Vigerslevvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 21:51 Nordre Frihavnsgade Eftersyn Eftersyn for aktiveret røgalarm. Røgalarm på køkkentrappe aktiveret uden  
 påviselig grund. Nedtaget og afmonteret batteri. 

 22:32 Vesterbrogade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog røg fra tyverisikring for røg fra ildløs. Assisteret  
 med at lufte røgen ud. 

 22:44 Uplandsgade Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 00:49 Gunnar Nu Hansens Plads Brand Andet Ild i skraldespand samt ca 5 m2 skurvognsfacade, slukket med HT-rør tilsat A- 
 skum. Foretaget eftersyn med termokamera - iab. 

 02:09 Ryesgade Røg fra Institution Eftersyn for røglugt på plejehjem. Foretaget eftersyn fra kælder op til 3. sal - intet  
 fundet. Konstateret en svag røglugt udvendig, det var dog ikke muligt at finde  
 årsagen. Kontaktet anmelder. 

 02:23 Tietgensgade Togulykke-Passager Person påkørt af S-tog på Hovedbanegården. 

 02:41 Tordenskjoldsgade Eftersyn Eftersyn ifm at omsorgsalarm var blevet aktiveret. Der var dog hverken brand eller 
  andet på adressen ved ankomsten. Kontaktet hjemmeplejen. 
 
 03:12         Hammerholmen         Brandalarm Blind alarm ukendt årsag. 

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


