
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-06-2017 til kl. 08.00 den 07-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:10 Bellahøjvej Røg fra kælder Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
 sig ikke at være korrekt. Ved brandvæsenets ankomst svag røglugt.  
 Eftersyn foretaget med termisk kamera, intet at bemærke. 
 
 09:33         Glentemosen           Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 10:13 Store Kongensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:36 Kvæsthusgade Container i det fri-Brand Ild i underjordisk affaldscontainer. Ca. 3 m2 affald slukket med HT- 
 rør påsat skumrør. Udlagt skumlag ca. 10 cm tykt. Udluftet 25 m2  
 kælder. 
 
 11:51         Engvolden             Brandalarm Blind alarm, pga. madlavning. 

 12:16 H.C. Andersens  Fastklemte BIL Lastbil kørt op bag i personbil. Fører af personbil havde  
 Boulevard nakkesmerter og blev taget forsigtigt ud påsat nakkekrave efter  
 akutlægens anvisning. Behjælpelig ved udtagning af patient, som  
 blev overgivet til ambulancetjenesten og kørt på hospital. Sikret  
 skadested med advarselslys og -trekanter. Udlagt HT-slange til  
 sikring. Kørt forulykket bil ind på P-område. Skadested overgivet til  
 politiet. 

 12:36 Vesterbrogade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:40 H.C. Andersens  Olie spild Let oliespild strækkende sig fra Langebro til Rådhuspladsen på H. C.  
 Boulevard Andersens Boulevard. Ingen indsats fra beredskabet da spildet i  
 praksis ikke kunne samles op.                                                  
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 17:07 H.C. Ørsteds Vej Røg fra bygning Ild i tørretumbler slukket med HT-rør. Brandskade i toppen af  
 tørretumbler samt loft lige over denne. Øvrige del af vaskeri lettere  
 røgskadet. Vaskeri udluftet med overtryksventilator. Eftersyn i  
 diverse aftrækskanaler og overliggende lejlighed. Gasventil lukket  
 pga. let gaslugt. Følgeskadefirma og ejer af vaskeri orienteret om at  
 gasinstallation ikke må benyttes før gasmontør har tilset  
 installation. Skadested overdraget følgeskadefirma. 

 19:02 Frederiksberggade Brand Andet Assistance til TDC i forbindelse med kontrol af ABA-skab. 

 21:06 Hausergade Ild i skraldespand Ild i askebæger på væg. Intet foretaget. 

 21:46 Bellahøjvej Røg fra bygning Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg på såvel  
 7. og 10. sal. Eftersyn foretaget. gennemgået 7, 8, 9 og 10 sal samt  
 kælderrum fra ildløsmelding tidligere på dagen med termokamara.  
 Efterset elevatorspilrum. Intet at bemærke. Udlagt tørudlægning til  
 stigrør. 

 03:21 Sydhavns Station Røg fra bygning Ild i avisstak midt på gulvet i forhallen. Slukket med 10 l  
 vandslukker. Forhal ventileret med overtryksventilator. Bål  
 antageligt tændt af overnattende hjemløse for at holde varmen. 

 03:31 Hothers Plads Røg fra Etageejendom Ved brandvæsenets ankomst røglugt på hjørne af ejendom med  
 stillads for tagrenovering. Efterset tagkonstruktion, kælder, stillads  
 m.v. Fundet hensat potteplante, hvor tændt cigaretskod var  
 henkastet i spagnum. Slukket med regnvand fra en spand i gården. 

 03:33 Peter Bangs Vej Brand i bil det fri Ild i bil slukket med HT-rør tilsat skum. Bilen udbrændt. 

 03:51 Øster Voldgade Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 07:52 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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