
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-08-2016 til kl. 08.00 den 27-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:30 Digevej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad. 

 09:27 Kløvermarksvej Røg fra bygning Ild i røgeovn i skur slukket med HT. Ved Beredskabets ankomst var ansatte begyndt at  
 slukke branden med haveslange. Der var blevet slukket for strømmen til skuret.  
 Foretaget overtryksventilering af tilstødende kontorbygning. 
 De ansatte tilset af ambulancepersonale, men ingen ønskede at komme på  
 hospitalet. 
 Politiet mødt på skadestedet. 

 09:39 Skelbækgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en e-cigaret. 
 
 09:39 Nygårds Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra madlavning. 

 09:41 Julius Valentiners Vej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 09:43 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 09:57 Kastelsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 11:35 Bohrsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 11:55 Østrigsgade Redning Andet Assistance til ambulancetjenesten med bæring af patient. 

 12:54 Frederikssundsvej Oliespild Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen efter mindre færdselsuheld. 

 13:42 Sankt Annæ Gade Eftersyn Ved ankomst oplyser anmelder at der havde været alarm fra en røgalarm. Lyden  
 kunne nu ikke høres, intet foretaget. 
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 13:45 Diget Trafikulykke Mindre færdselsuheld. Ingen tilskadekomne. Oprydning af vragdele. 
 
 14:17 Elbagade Brand i bil Mindre færdselsuheld, ej ild i bil. Ej i arbejde. 
 
 14:34 Trippendalsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag. 

 15:32 Århusgade Eftersyn Eftersyn for mindre ild i tørretumbler. Ejer havde selv slukket og tømt maskinen for  
 tøj. Området udluftet. 

 16:40 Hovedvejen Redning Andet Barn reddet ud af varm bil af politiet, inden beredskabets ankomst. 

 16:47 Valkendorfsgade EL-instal.-Brand Ild i eltavle på trappe ved restaurant. 
 Slukket med co2, trappe udluftet. 
 Skadeservice tilkaldt. 

 16:54 Englandsvej Ild i bil Blind alarm, idet anmelders antagelse ikke var korrekt. 

 17:01 Nordre Fasanvej Ild i bygning Under fremkørsel ses stor røgsky fra området. 
 Ved ankomst konstateres mindre ild i oplag af isoleringsplader og tagpap.  
 Branden er slukket af håndværkere, vi foretager efterslukning. 
 2 personer tilset af ambulancepersonalet. 

 17:39 Gyldenrisvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 18:45 Kalvebod Brygge Drukneulykke Melding om person i vandet med skulder af led. Ved ankomst er personen på land  
 ved egen og andres hjælp. 
 Ydet førstehjælp til ambulancens ankomst. 

 19:34 Ourøgade Røg fra Lejlighed Blind alarm, idet anmelders antagelse ikke var korrekt. 

 19:35 Vingårdstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 19:42 Guldbergsgade Elevator stop 15 personer var før ankomst selv kommet ud. Sikret at dør var lukket, ellers intet  
 foretaget. 
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 19:46 Kongens Nytorv Røg fra tag Under fremkørsel opgraderes udrykningen til niveau 3, røg fra tag. 
 Ved ankomst konstateres moderat mængde røg fra tag på hjørneejendom  
 Strgøget/Kgs Nytorv. 
 Stige rejses for inspektion, røgdykkere trænger op til branden via bygningens adgangsveje 
  og foretager indtrængning i underliggende etage. 
 På taget findes en kompressor skur der brænder. HT ophalet og  
 kompressorhus slukket. 
 Redningsenheden klargjort til opskæring af tag omkring skur, ej skønnet nødvendig. 
 Røgdykkere udlufter underliggende etage og ventilerer trappe med OT-ventilator. 
 Skadeservice tilkaldt, ingen skade på underliggende etager, men røglugt. 
 Eftersyn foretaget kl. 22, intet foretaget. 

 22:00 Østrigsgade Eftersyn Dørtelefon lugtede lidt af kortslutning. beboer ville tilkalde elektriker, kontrol med  
 termiskkamera, intet fundet. 

 22:58 Jagtvej Benzin udslip Spild af ca. 0,5 liter benzin, fordampet før ankomst, intet foretaget. 

 23:30 Philip De Langes Allé Brandalarm Anlæg udløst af røg fra røgmaskine. 

 23:45 Jagtvej Trafik ulykke Mindre færdselsuheld, køretøjer skubbet ind til siden, ellers intet foretaget. 

 00:08 Rosenvængets Allé Elevator stop Åbnet elevator og hjulpet 4 personer ud. 

 00:21 Klitmøllervej Brand-MC/Knallert Ild i knallert, slukket med 1 HT-rør, politi på stedet. 

 01:03 Uplandsgade Ild i bil Ild i bil, slukket med 2 HT-rør, overgivet til politiet. 

 01:16                     Osvald Helmuths Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 01:25 Østerbrogade Ild i skraldespand Ild i 2 skraldespande, slukket med trykladet vandslukker. 

 03:43 Østrigsgade Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med trykladet vandslukker. 
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 07:04 Sankt Annæ Gade   Benzin udslip Mindre benzin spild fra tuk-tuk, udlagt 2 L absodan for opsamling af spild. 
 
 07:38 Glentemosen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 07:38 Lyngbyvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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