
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-08-2017 til kl. 08.00 den 05-08-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:38 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 08:45 Adelgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 09:40 Nordens Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 
 
 10:35         Bibliotekstorvet         Brandalarm           Blind alarm, pga. trykfald i anlæg efter test. 

 10:43 Kastelsvej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved  
 afprøvning af anlægget. 

 11:41 Rosenvængets Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 12:20 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 12:26 Vesterbrogade Ild i kælder Ved ankomst oplyser personalet at kælderen under butikken er  
 røgfyldt og der er set klare flammer. 
 SLUK indsættes med røgdykkere og højtryksslange gennem butik  
 til kælderen. 
 VMO indsættes fra Bagerstræde, gennem port til kældernedgang 
 i gård, højtryksslange udlægges. 
 Ildløsen findes og slukkes hurtigt, butik og kælder  
 overtrykventileres. 
 Skadested overgivet til skadeservice. 
 3 butiksmedarbejdere vejledt om at kontakte 1813 ved ubehag.  

 13:17 Gas udslip Eftersyn for gaslugt.  Intet at bemærke. 
 lejlighed gennemgået m detektor - intet udslag - opgang  
 gennemgået ingen udslag på detektor. 
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 14:02         Mariendalsvej  Ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning  
 af patient. 

 15:33 Murergade Naturbrand-Mindre brand Naturbrand-Mindre brand. 
 Person har slukket sko, tøj m.m. før vores ankomst. 

 15:39 Frederikssundsvej Oprydning. 2 biler kørt sammen - politi + ambulance + læge ankommet før os  
 til oprydning. 
 Fejet vognbane. udstrøet 3 x 10 ltr. absodan -kørt biler ind til siden.  

 15:56 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:01 Enghavevej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 17:45         Henning Matzens vej  Eftersyn Løs gasflaske på stillads 
 Der ligger en 33 kg gasflaske på 2 sal ude på et stillads  
 Gasflasken er lukket, men ligger og kan rulle på stilladset 
 Vi fastgør gasflasken med strips til gelænder og underlag, og  
 herefter ligger den sikret på stilladset. 

 18:12 Hornemanns Vænge Brandalarm Ej mødt, stoppet på vej af VC via radio.   

 19:06 Bernstorffsgade Skraldespand i det fri Mindre ildløs i skraldespand. 

 19:10 Lyrskovgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 19:48 H.V. Rolsteds Vej Eftersyn Eftersyn for røgalarm i gang i lejlighed, intet fundet på adressen. 

 20:26 Ulsøparken  Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 20:56 Jernholmen Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 20:58 Lilliendalsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 21:31 Vibeholmen Container i bygning-Brand anlagt bål i form af beklædningsgenstande tøj udbrændt -  
 container og facade sodsværtet 
 præventiv rundering på skolens område foretaget, intet at bemærke.                                
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 21:39 Strandgade Røg fra Etageejendom Røg fra tag, eftersyn 
 Det viste sig at stamme fra noget kreativt arbejde med damptryk, 
 via husets skorsten. 
  

 01:47 Bispebjerg Bakke Affaldsoplag i det fri-Brand Ved ankomst konstateres overtændt træbygning, ca. 40 m2 med  
 overdækninger mv. 
 Risiko for brandspredning til anden træbygning og vegetation. 
 Udlagt 2 c-rør og 1 højtryksslange til sikring og direkte slukning. 
 Ingen brandspredning til anden ejendom, antændt bygning  
 totalskadet. 
 Ejer af bygning kontaktet vis VC, skadested overgivet til politiet. 

 02:14 Ryparken Eftersyn Ved ankomst konstateres røglugt i gaden. 
 Eftersyn af beboers lejlighed, intet fundet. 
 Røglugten stammer formentlig fra anden brand på Bispebjerg  
 Bakke, intet foretaget. 

 02:52 Ole Maaløes Vej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved  
 lækage i sprinkleranlægget. 

 05:23 Borups Allé Naturbrand-Mindre brand Naturbrand 
 Ved ankomst modtages vi af anmelder, der er brand i en træstub 
 ved indgang til forhave til beboelse. 
 Træstub slukkes med 1.Ht med A-skum 
 Herefter forlader vi skadestedet 

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