
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-05-2017 til kl. 08.00 den 09-05-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:16 Jernbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:42 Hesseløgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 10:54 Karen Blixens Vej Brand-Bil i det fri Øvelse på KU. 

 11:37 Helseholmen Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 12:12 Herstedvestervej Brandalarm Falsk alarm, formodet pga. hærværk. 

 13:20 Købmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 14:06 Birkedommervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 14:07 Engvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 14:17 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 14:18 Struenseegade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 16:26 Mellemtoftevej Naturbrand Ild i træstamme slukket med HT. rør. 

 18:06 Ringergården         Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 18:54 Øster Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning.                                                                       
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 20:47 Langelinie  Ild i bygning Ved ankomst ild i større affaldsoplag under overbygning. 
 Indsat 2 højtryksrør til direkte slukning, 
 Restaurant og køkken gennemgået for brandspredning, moderat  
 røgskade. 
 Kontrol af betondæk og gulv i restaurant med termisk kamera. Ca.  
 15 m2 betondæk afskallet på underside. 
 Bur med gasflasker kølet og bragt til de fri. 
 Gitterlåge og dør opbrudt for adgang. Skadested overgivet til  
 skadeservice og politiet. 
 Omklædningstrailer anvendt. 

 21:52 Sindshvilevej Ild i kælder Ved ankomst konstateres sodsværtet dør til kælder, området  
 dufter af brændbar væske. 
 Kælder gennemgået, intet foretaget. 
 Brand gået ud før ankomst. 

 22:08 Borgmester Jensens Allé Eftersyn Eftersyn for røglugt. 
 Loft og lejlighed gennemgået med termisk kamera mv. Muligvis  
 støv på halogenspot. 

 22:58 Ørestads Boulevard Eftersyn Kun lydgiver aktiveret, ingen alarm på skab. 
 Reetableret af vagten. 

 00:32 Vanløse Allé Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. 
 Utæt vandrør under køkkenvask, dør sprængt for adgang. 
 Vand opsuget, patient tilset af ambulance. 
 
 01:53         Park Alle               Eftersyn Eftersyn for røglugt, blind alarm, røglugt fra nærligne skorsten.  

 06:42 Landskronagade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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