
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-04-2018 til kl. 08.00 den 14-04-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:03 Silkegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:00 Peter Bangs Vej Trafik ulykke Færdselsuheld mellem 3 biler. Teknisk frigørelse af person fra den ene 
 bil. Der var ikke brug for ambulance. Vejbanen ryddet for vragdele.  
 Politiet overtog skadestedet. 

 10:08 Kronprinsesse Sofies Vej Assistance Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger. 

 10:39 Spanteloftvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:58 Tranumparken Røg fra kælder Røg fra kælder. Ved ankomst til adressen, kunne vi konstatere, at  
 det var i et fælleshus med vaskeri at det brændte. Branden var  
 startet i en tørretumbler. Branden blev slukket med 1 HT, og  
 bygningen blev udluftet. Skadeservice firmaet og politiet overtog  
 skadestedet. 

 11:29 Langebrogade Naturbrand Ild i træstub, slukket med vandslukker. Politiet overtog skadestedet. 

 13:05 Brøndby Havn Naturbrand Mindre græsbrand, slukket med HT. rør. 

 14:53 Krimsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:22 Løvstræde Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 15:32 Aarestrupsvej Olie spild Oliespil på kørebanen. Udlagt 20.L absodan efter oliespil.  
 Skadevolder ukendt. 

 15:49 Toftegårds Allé /  Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i affald/papir på udhæng henover bro ved stationen, slukket  
 Lyshøjgårdsvej med vandslukker samt HT. rør tilsat A-skumvæske. 
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 16:00          Nordhavns tunnellen   Trafik ulykke Færdselsuheld i Nordhavns tunnellen. Ved ankomst kunne vi  
 konstatere, ar en bil var kørt ind i venstre side af tunnellen i det  
 sydlige rør. 
 Ingen personskade, kun materiale skader. Ejerne sørgede selv for  
 borttransport af bilen. Politiet overtog skadestedet. 

 17:18 Tom Kristensens Vej Naturbrand-Mindre brand Ild i ca. 120 m2 tørt græs/ukrudt. Slukket med HT-rør tilsat A- 
 skumvæske. Eftersyn foretaget, iab. 

 18:17 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 18:48          Naverland Brandalarm Blind alarm, grundet fejl på sprinkler anlæg, opsamlet vand på gulv.  

 19:31 Uplandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 19:36 Bryghuspladsen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 19:50 Kalkbrænderiløbskaj Brand Ild i beton skur. Ild i ca. 10 m2 hjørne af bygning. Slukket med 2 HT  
 tilsat A-skum. Foretaget eftersyn med termisk kamera. IAB. Politiet  
 overtog skadestedet. 

 20:24 Dirch Passers Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign (røgmaskine). 

 20:43 Dronningens Tværgade Ild i butik Ild i ventilationsanlæg. Mindre ildløs i bygningskonstruktion bag  
 ventilationsanlæg formentlig antændt af kul ovn i restaurant, ovnen  
 tømt for kul, hovedafbryder taget, gassen lukket,  
 overtryksventilering af restauranten. Skadeservice firma tilkaldt.  
 Politiet på stedet. 

 22:16 Refshalevej Brandalarm Røg fra varmt elevator spil udløste ABA alarmen. Vi slukkede spil på  
 nødstop og slukkede for strømmen på hovedafbryder. 
 
 23:00         Næsbyvej              Ild i affald Mindre bål, slukket ved ankomst, eftersyn intet at bemærke.  

 23:48 Slotsherrensvej Ild i kælder Ild i pulterrum i kælder, slukket med HT. rør. 
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 00:13 Kalkbrænderiløbskaj /  Eftersyn Sendt til eftersyn tidligere brandsted. Konstateret fuldt udviklet  
 Færgehavns Brygge brand i skur ca. 75 m2. Ingen værdier at redde. Udlagt BC-slanger  
 for at dæmpe og slukke brand. 

 04:38 Halmtorvet Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 06:43 Linnésgade Brand-MC/Knallert Ild i knallert, slukket med pulverslukker af forbipasserende  
 indsatsleder på vej hjem fra anden indsats. Informeret politiet om  
 hændelsen. 

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