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08:33  Abildager   Brandalarm   Blind alarm, melder aktiveret af damp fra rengøring.  

 
09:00  Stenager   Brandalarm   Blind alarm, melder aktiveret af os fra madlavning.  
 
09:42 Laksegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
09:53  Uplandsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
10:04  Ravnsborggade   Brandalarm   Blind alarm, sprøjtning imod væg lus.  
 
11:34  Ågade   Brandalarm   Blind alarm, melder udløst pga. defekt bremse på elevatorstol.  
  
12:08  Vesterbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra en defekt vandstøvsuger tæt på detektor.  
 
12:19  Kirkegårdsvej   Eftersyn   Rejst stige for nedtagning af defekt vindue fra 4. sal.  
 
12:25  Valdemar Hansens Vej  Brandalarm   Blind alarm, melder aktiveret af damp fra håndværkeres arbejde.  
 
13:28  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
14:00  Stadens Vænge   Brand-Bil i det fri  Ved vores ankomst var der ild i 3 biler, hvor to af køretøjerne var overtændt i motorrummene.  

Det brændte meget lidt på højre forhjul af det 3. køretøj. Afslukket med 2 HT-rør tilsat A-skum.  
 

14:09  Ewaldsensvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
15:10  Sixtusvej   Ild i lejlighed   Ildløs på komfur slukket med vandslukker før vores ankomst.  

Lejligheden udluftet, overdraget til skadeservicefirma.  
 

15:40  Nytorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-06-2017 til kl. 08.00 den 27-06-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
26-06-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 2 

17:55  Edvard Storms Vej  Ild i lejlighed   Ild i lejlighed, ved ankomst til stedet kunne vi ses en kraftig brand i lejligheden fra 1.tv.  
Eftersøgningen af person gav ingen resultat. Branden blev slukket med 2. HT. DIV lejligheder udluftet.  
 

19:22  Hans Knudsens Plads  Ild i affald   Ild i skraldespand, slukket med lidt vand fra HT-rør.  
 
22:17  Junggreensvej  Oversvømmelse  Stoppet på radio før ankomst.  
 
23:51  Vindmøllevej   Bygn.brand-Industribygning  Ild i EL-motor viste sig at være en pumpe på 17. etage, som cirkulerer vand rundt om en beholder.  

Pumpen havde prøvekørt hele dagen og ifølge maskinmesteren var pumpen ikke boltret ordentlig fast. 
Der var derved kommet rystelser i pumpen som gjorde at en aksel på 20 cm i diameter var knækket og 
dermed var pumpen kørt varm, hvilket udviklede røg.  
 

00:29  Tingvej   Ild i container   Ild i skraldespand, slukket med lidt vand fra HT-rør.  
 
02:31  Neegårds Alle  Brand andet   Ild i trampolin og bænk, slukket med 1 HT.  
 
04:22  Guldbergs Have  Ass. til ophjælpning  Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger.  
 
06:46  H.C. Andersens  Oversvømmelse  Vandskade, Ved ankomst ses ca. 1 l. vand midt på gulvet i et køkken på ca. 4 m2. 

Boulevard     Ikke ydereligere at bemærke. Vand på gulvet optørret med gulvklude. 

 


