
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-06-2017 til kl. 08.00 den 06-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:02 Fiolstræde / Frue Plads Eftersyn Melding fra HS om røg, Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

 10:58 Siciliensgade Brandalarm Intet at bemærke. 

 12:31 Østerbrogade Ild i lejlighed Ild i køkken, slukket med HT-rør. Foretaget eftersøgning, ingen  
 personer fundet. Tryksat og efterfølgende ventileret trappeopgang via 
 elevatorskakt. Foretaget eftersyn og udluftning i lejlighed over  
 brandstedet. Køkken på ca. 20 m2. brandskadet, øvrige lejligheden stærkt  
 sodskadet. Overdraget skadestedet til politiet og følgeskadefirmaet. 

 13:06 Johan Krohns Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 14:18 Amagerfælledvej Eftersyn Melder aktiveret på bagtrappen, foretaget eftersyn intet at bemærke. 

 15:14 Borgergade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 15:48 Engstykkevej Ild i affald Falsk alarm, intet at bemærke. 

 16:01 Hannemanns Allé Brandalarm Tur Annulleret. 

 17:03 Universitetsparken Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

 19:01 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på detektor. 

 19:22 Vordingborggade Brand-Bil i det fri Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  
 ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 21:07 Gråbrødretorv Brand Andet Ass. Til nedbæring af pat. I marinebåre. 
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 22:16 Ahornsgade Gas-Gaslugt i bygning Gaslugt, ved ankomst var der udslag i kælder og trappeopgang på  
 gasdetektor, lukket for gas under trappen og udluftet. 
 Hofor tilkaldt, ved deres ankomst ingen udslag på deres udstyr, 
 så de mener det er utæthed i huset. 
 Hofor overtager skadested. 

 22:33 Christians Brygge Brandalarm Alarmtryk aktiveret ved et uheld af rengøringen. 

 00:05 Hornemanns Vænge Ass. til ophjælpning Stoppet på radio af VC, da pt. Selv var kommet op. 

 00:06 Christians Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 01:33 Nyvej Brandalarm Blind alarm, uden påviselig grund. 

 02:16 H.C. Andersens Boulevard Trafik ulykke Personbil kørt ind i lysmast, en patient i bilen med nakkesmerter.  
 Foretaget skånsom udtaget ved at klippe taget af bilen. Overdraget  
 patienten til ambulancetjenesten. Skubbet bilen ind til siden samt fejet 
 bildele mv. Overdraget skadestedet til politiet. 

 04:12 Emdrupvej Container i det fri-Brand Ild i affaldscontainer, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Container  
 udbrændt. 

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