
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-10-2016 til kl. 08.00 den 20-10-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:05 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 08:12 Laksegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning. 

 08:42 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:08 Møgeltøndergade Røg fra Lejlighed Hjemmemelder aktiveret på 1. sal tv, svag lugt på trappen. Trappen tryksat og dør  
 til 1. tv sprængt. Intet unormalt derinde. Gennemsøgt ejendom også kælder.  
 Fundet frem til glemt gryde på komfur i lejlighed st. tv. Gryde båret ud i det fri og  
 Lejligheden udluftet. 
 Dør 1 tv midlertidigt repareret med hængelås. Nøgle overgivet til politiet. 

 09:10 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 09:32 Dyringparken Brandalarm Tur annulleret. 

 09:45 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:08 Dirch Passers Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme 
 tæt på detektoren. 

 12:30 Peder Lykkes Vej Springtæppe Assistance ved springtæppeaktion hvor psykisk ustabil person truede med at  
 springe ud fra højhuset. Mødt ikke i brug. 

 13:25         Strandboulevarden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra kedel. 

 13:36 Ellestykket Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning. 
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 15:55 Leddet Bygn.brand-etageejendom Mindre ildløs i lejlighed slukket ved ankomst. Overdraget person til ambulancetjenesten.  
   Det nye dørforceringsæt blev brugt til at skabe adgang til lejligheden. Tilkaldt skadeservice.  
 
16:17 Oehlenschlægersgade Ild i lejlighed Ild på herretoilet til café forårsaget af tændt stearinlys anbragt ved dekoration. Ca 

 1 m2 vindueskarm brandskadet. ca 1 m2 loft nedtaget for eftersyn. Tryksat  
 opgang og sprængt dør for adgang. Slukket med HT-rør tilsat A-skum. Eftersyn i  
 oven liggende lejlighed i.a.b. Skadeservice tilkaldt, de overtog skadested. 

 17:32 Fjeldhammervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
17:36 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stearinlys. 

 18:19 Dampfærgevej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

 19:16 Carl Jacobsens Vej Affaldsoplag i det fri-Brand Melding om ild i det fri. Området efterset intet fundet. 

 21:37 Oehlenschlægersgade Eftersyn Brændende serviet smidt ind gennem brevsprække. Ved brandvæsenets ankomst  
 var servietten brændt ud. Aske efterslukket med vand fra vandflaske. Politiet  
 underrettet. 

 22:40 Teglholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:08 Godthåbsvej Trafik ulykke Færdselsuheld mellem to biler i vejkryds. Ved brandvæsenets ankomst ingen  
 fastklemte. Passager i Citroen havde fået skadet den ene hånd. Kørt i ambulance  
 til hospital. Sikret uheldssted med køretøjer og mobile blink og trekanter. 
 Citroen svært skadet, da den efter sammenstødet ramte en lysmast. Batteri  
 afmonteret. Opsamlet diverse vragdeler og rengjort kørebane med  
 absorberingsmiddel. Politi overtog skadested. 

 23:11 Vester Farimagsgade Trafik ulykke Færdselsuheld mellem to biler. Kaldt ambulance til kvinde med rygsmerter. Begge  
 biler skadet. Foretaget oprydning. 

 23:28 Struenseegade Affaldsoplag i det fri-Brand Ved brandvæsenets ankomst ild i madras og reoler henstillet som storskrald samt  
 400 l. plastcontainer. Foretaget afslukning med HT-rør. 
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 23:29 Jernbane Allé Brandalarm Mad i mikroovn brændt på. Mikroovn bragt ud i det fri. Meget røg i restaurant,  
 som blev udluftet ved naturlig ventilation. Restaurant gennemgået med termisk  
 kamera.  

 01:48 Abel Cathrines Gade Brand Andet Ild i lampeolie der var hældt op i jernskulptur med form som et hjerte. Slukket med 
 HT-rør. 

 04:32 Pilestykket Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i knallert slukket med HT-rør. 

 05:19 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bagning i bageri. 
 
 06:51 Hvidovrevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet røg fra tyverisikringsanlæg.. 

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