
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-02-2017 til kl. 08.00 den 05-02-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:35 Nimbusparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 10:48 Stæhr Johansens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde med nedrivning af vægge. Foretaget eftersyn,  
 iab. 

 11:19 Stationsporten Brandalarm Melder udløst pga. madlavning. 

 11:26 Vanløse Allé Røg fra kælder Ild i vaskemaskine/tørretumbler i vaskekælder, slukket med HT-rør.  
 Tryksat opgangen med overtryk ventilator, foretaget eftersyn af  
 kælder og overliggende lejlighed, iab. Overdraget skadestedet til  
 politiet og skadeservice firma. 

 11:51 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 13:20 Engvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmtryk. Foretaget eftersyn, iab. 

 13:58 Valhøjs Alle Ild i bil Ild i elinstallation i bil, slukket med HT. Rør.  

 14:05 Park Allé Trafik ulykke Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen som var blevet  
 forurenet ved færdselsuheld hvor to køretøjer var involveret. Ingen  
 personskade. Overdraget skadestedet til politiet. 

 15:25 Julius Andersens Vej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 Forsyningsledningen. 
 
 16:29         Frederikssundsmotorvejen Trafik ulykke Sikring af skadested, og oprydning.  

 19:14 Amalienborg Slotsplads Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp. Foretaget  
 eftersyn, iab. 

 20:25 Linde Allé Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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 20:44 Østerbrogade Eftersyn Røgudvikling i kabbelbakke i køkken, slukket med en CO2-slukker.  
 Afbrudt for strømmen og elektriker tilkaldt. Foretaget eftersyn, iab.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 20:53 Kastellet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 21:04 Strandgade Eftersyn Ild i køkken, som beboer havde slukket før brandvæsenets ankomst.  
 Emhætte og overskab brandskadet, resten af køkkenet 15 m2 røg og  
 sodskadet. Foretaget eftersyn og udluftning. Nedbrudt ca. 1m 2 loft  
 for eftersyn og afslukning foretaget eftersyn i overliggende lejlighed,  
 iab. Overdraget skadestedet til følgeskade firma. 

 21:24 Vestergårdsvej Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 21:26 Kastellet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 21:52 I G Smiths Alle Brandalarm Blind alarm pga. madlavning.  

 22:25 Dronningens Tværgade Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Ved ankomst  
 ses tydelig vandskade i lejligheden på 6 sal, vandet kom fra Nr. 34 på  
 7.sal og var trængt igennem loft og fundet vej til anden opgang.  
 Opbrudt dør for at inspicere lejlighed på6 sal Iab. Opsamlet vand på  
 gulv i to lejligheder. 
 Overdraget skadestedet til skadeservicefirma. 

 23:59 Skydebanegade Eftersyn Elektrisk kortslutning i stikdåse. 

 04:52 Vennemindevej Røg fra trappe Opbrudt dør for adgang. Tryksat opgangen ved hjælp af  
 overtrykventilator. Foretaget eftersyn og fundet en person, som blev  
 bragt til det fri og påbegyndt iltbehandling indtil ambulancepersonalet 
 overtog patienten. Ild i sofa og diverse indbo, slukket med HT-rør.  
 Foretaget eftersyn på for og bagtrappen, iab, foretaget eftersyn i  
 overliggende lejlighed. Overdraget skadestedet til politiet og  
 skadeseervice. 

 04:54 Løvstræde Brandalarm Fejl på anlæg, muligvis støv på melder. 
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Yderligere information: Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.  


