
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-07-2016 til kl. 08.00 den 18-07-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 10:23 Esplanaden Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 16:40 Rabarbervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:28 Edvard Thomsens Vej Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket af beboer før brandvæsenets ankomst. 

 18:44 Center Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor. 

 18:59 Rådmandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 19:08 Bramslykkevej Ild i lejlighed Ild i popcorn i mikroovn. Lejlighed udluftet, intet andet foretaget. 

 19:43 Åbenrå Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 20:33 Valhalsgade Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst. 

 21:58 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm idet detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 21:58 Ørestads Boulevard Fejlalarm Fejlagtigt afsendt til alarm, hvor vi allerede var. Annulleret inden afgang. 

 23:26 Ørestads Boulevard Brandalarm Falsk alarm idet detektor idet alarmtryk i kælder var aktiveret af en ikke identificeret 
 person. 

 23:29 Nyhavn Brandalarm Ild i olie på komfur, slukket af personale. Området udluftet og anlæg reetableret. 
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 23:40 Albertslundvej Trafik ulykke To biler i færdselsuheld. Én person overdraget til ambulancetjenesten. Sikret skadestedet, og  

    foretaget oprydning. Begge biler kørt ind til siden, og overdraget skadestedet til politiet. 

 
 00:51 Strandlodsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 01:20 Tuborgvej Oversvømmelse Damp fra fjernvarmeanlæg, beboer havde tilkaldt maskinmester. 

 01:52 Vesterfælledvej Springtæppe Assistance ved springtæppeaktion. 

 02:46 Ernst Kapers Vej Eftersyn Eftersyn for intern røgmelder i opgang i gang. 
 Intet fundet på adressen, beboer kontakter ejendomskontor for afstilling. 

 05:37         Gammel Kongevej Røg fra Butik Ved ankomst konstateres røg i gade og røg fra restaurant. 
 1 røgdykkerhold gennem hoveddør, her findes ildløs i køkken. 
 Port opbrydes, 2 hold indsættes på bagtrappe og lejlighed over restaurant pga  
 røgspredning. 
 Køkken slukket med højtryksrør, skærslukker anvendt til ventilationsanlæg og loft i  
 køkken. Kontrol af temperaturstigning i gulv på etage over brand. 
 Ambulance tilkaldt til tilskadekommen medarbejder. 
 Skadeservice tilkaldt. 
 Diverse ventilationsrør båret til det fri. 
 Brandsted overdraget til politiet. 

 05:39 Blegdamsvej Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket med højtryksrør. 

 06:37 Vesterbrogade Brand Andet Brandvæsenets køretøj konstaterede, på vej til anden opgave, ild i større parasol. 
 Slukningskøretøj tilkaldt, slukket parasol med højtryksslange, elforsyning afbrudt. 

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