
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-06-2017 til kl. 08.00 den 28-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:50 Fredericiagade Benzin udslip Mindre benzinspild på vejbane, køretøjet der havde forårsaget  
 spildet, havde forladt stedet ved brandvæsnets ankomst, der blev  
 udlagt og opsamlet 5 liter absodan. 

 10:52 Vesterbrogade Ild i bygning Brand i friture i kebabrestaurant, slukket med 2 brandtæpper,   
 Bagvæg og udsugningsanlæg kølet med HT- rør, eftersyn i  
 overliggende restaurant, samt lejligheder, loft og  
 ventilationsanlæg på tag intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politiet  

 11:00 Nyhavn Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning 
 
 11:21         Teglholmsgade          Brandalarm Blind alarm, fejl på anlæg. 

 11:57 Sundparken Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 14:12 J.M.Thieles Vej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en  
 detektor. 

 15:46 Slotsherrensvej Min. forurening-v/FUH Rengøring af vejbane, efter benzinudslip fra båd. Mindre båd faldet 
 af trailer, hjulpet tilbage på trailer af forbi passerende. 
 
 16:20         Frederikssundsmotorvejen Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med FUH. 

 16:24 Ågade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 16:30 Enghavevej Redning Andet Hund på gesims på 4. sal, fastholdt af nabo via dennes altan. dør  
 sprængt til lejlighed, Hund reddet ind via åbent vindue, Nabo  
 overtog hund og kontakter ejer. 

 16:52 Vigerslevvej Redning Andet Assistance til ambulancetjenesten ved afskærmning af person der  
 er hoppet fra 2. sal 
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 17:23 Wibrandtsvej Trafik ulykke Knallert overså vigepligt og påkørte varevogn, Knallert totalskadet,  
 varevogn skadet i højre front og forrude, brandvæsnet ydede  
 førstehjælp til den ungemand på knallerten, indtil ambulancen  
 ankom til stedet, skadestedet sikret med advarselsskilte og  
 blitzblink, vejbane ryddet for vragdele, knallert flyttet ind i  
 vejkanten, skadestedet overdraget til politiet. 
 
 17:38         Tybjergparken          Brandalarm Overgang i elinstallation. Tekniker tilkaldt. 

 17:58 Nannasgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 18:11 Sundparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 18:25 Pallesvej Eftersyn Eftersyn, ukrudtsbrænder brandskadet, brandvæsnet skilte  
 gasflaske fra brænder, foretog eftersyn iab, anbefalede at brænder  
 blev kasseret, og at ejer henvendte sig hos forhandleren. 

 20:59 Amagerbro Torv Røg fra kælder Mindre røglugt i kælder i vaskeri, gennemgået samtlige maskiner  
 samt el- installationer i vaskeri visuelt og med termisk kamera  

 intet at bemærke trappeopgang gennemgået intet at bemærke.  
     Aftalt med beboere at de går i kælderen et par gange i løbet af aftenen, 
     for at se at der ikke er noget der ændre sig. 

  
 21:00         Banegårdsvej           Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret af tobaksrygning. 
 
 21:40         Produktionsvej          Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret af tobaksrygning. 

 

 22:14 Jernbane Allé Bål på gade Mindre bål anlagt af hjemløs, han fik lov til at beholde det indtil  
 det var brændt ud, og lovede ikke at putte mere på. 

 23:00 Hørsholmsgade Ild i skraldespand      Ild i skraldespand, slukket med HT’er. 

 23:20 Sommerstedgade Eftersyn Brand i frituregryde. Beboer havde dækket den til og båret den på  
 altanen. Derefter gik der ild i stoffet. Slukket med vandslukker. 

 00:39 Ryparken Brand-Lastbil/Bus Sendt til ild i bus. Der er ingen bus eller andre køretøjer på  
 adressen ved ankomst. 

 03:34 Center Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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00:51 Borgervænget Eftersyn Eftersyn til røg fra bus. Ved ankomst iab. Det viste sig dog at der  
 tidligere havde været røg fra motoren. Personalet selv havde  
 håndteret det vha. pulverslukker og vand. 

 03:45 Rolighedsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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