
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-06-2017 til kl. 08.00 den 08-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:28 H.C. Ørsteds Vej Ild i EL-instal i det fri Ild i elinstallation til lysregulering, Ved brandvæsnets ankomst  
 kommer der små flammer og røg fra fortov, Fliser løftes, hvorefter  
 det ses at det er elkabler til forsyningsskabet der er kortsluttet,  
 området afspærres og den mindre brand ved kablerne slukkes med  
 Co2 kulsyreslukker, El selskab (Radius) tilkaldes, de ankommer efter  
 20 min og afbryder strømmen, hvorefter skadestedet overdrages til  
 Radius og Politiet. 

 08:34 Ny Kongensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 09:11 Bjergvænget Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

 09:40 Frk. motorvejen Trafik ulykke Solo ulykke. 1 person udtaget skånsomt. Overgivet til ambulancen. Absodan pga. oliespild. 

 11:05 Ålekistevej Brandalarm Ubetænksomhed var årsag til alarmen, varmemesteren forestod  
 undervisning / øvelse i alarm håndtering, og havde ikke orienteret  
 AC/VC inden aktivering af brandalarm. 

 11:07 Livornovej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 
 
 11:07         Valdemar Hansens vej    Brandalarm Blindalarm grundet Håndværker.   

 11:32 Thorvaldsensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:39 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:42 Uplandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 11:52 Trippendalsvej Brandalarm Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund.   

 12:04 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:06 Magistervej Eftersyn Eftersyn for røglugt, røg i lejlighed beboer ikke hjemme, hoveddør  
 sprængt, røglugt skyldtes glemt gryde på tændt komfur, gryde flyttet til 
  vask og komfur slukket, lejlighed udluftet. 

 12:40 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:58 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:21 Christianshavns Torv Mindre forurening Mindre forurening, bil havde tabt venstre forhjul, hvorved at  
 bremseslange var blevet revet over - mindre spild på vejbane,  
 kattegrus udlagt på 1 m2, som blev efterladt til Falck autohjælp som  
 var bestilt, og på vej. 

 13:47 Struenseegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 
 

 13:47         Kirkebjerg alle           Brandalarm              Blind alarm. Grundet defekt udsugning i svejseværksted.  

 14:36 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

  

 14:55 Amagermotorvejen Trafik ulykke Varebil kørt op bagi i personbil. Ingen tilskadekommen.   

 15:25 Roskildevej Min. Forurening Bil påkørt bagfra. Ingen tilskadekomne. Absodan udlagt mod spild af kølervæske.  

 16:08 Ingerslevs gade Færdselsuheld Færdselsuheld hvor personbil havde påkørt betonklods. Ingen  
 personskade. Opsamlet div. stoffer samt rengjort kørebanen.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 
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 18:08 Dronning Louises Bro /  Assistance til kommunen Assistance til Københavns kommune med nedtagning af 4 flag. 
 Søtorvet 

 18:08 Jagtvej Røg fra tag Påsat brand, i drivhus på tag, ved ankomst er der mange mennesker  
 på skolen og ABA, varsling var ikke aktiveret, skolen evakueres, stige  
 med HT rejses til indsats på tag, som dog ikke kom i brug, da det ved  
 en hurtig indsats med en 9 liters trykvansslukker lykkedes det at  
 slukke branden, efterfølgende blev der foretaget eftersyn af tag, samt  
 af loft på underliggende etage med termisk kamera, skadestedet  
 overdraget til Politiet. 

 19:12 Vingårdstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 20:10 Arabiens vej Eftersyn Madvarer brændt på, beboer havde selv slukker gryde med brændte  
 madvarer, lejligheden udluftet, beboer tilset, hun havde det fint,  
 beboer havde haft kontakt til datteren, som ville komme og se til sin  
 mor, efter at alt var ok, forlod brandvæsnet skadestedet igen. 

 00:29 Slotsherrens vej Ild i bil Påsat brand i bil i det fri, bilen var udbrændt ved brandvæsnets  
 ankomst, slukket med 2 HT'er. 

 01:35 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp i  
 forbindelse med rengøring 
 
 03:48          Priorparken            Brandalarm Blindalarm. Melder aktiveret uden påviselig grund.   

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