
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 30-04-2018 til kl. 08.00 den 01-05-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:29 Istedgade Brand Melding om røg på bagtrappe. Foretaget eftersyn og udluftning på  
 trappe og i kælder. Det viste sig at røgen stammede fra  
 tågesikringsanlæg i tilstødende forretning. 

 10:10 Niels Juels Gade Brand Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade,  
 fra etagen ovenover. 

 10:36 Ingerslevsgade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

 10:42 Åkandevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:10 Jens Jessens Vej Brand Eftersyn efter mindre brand i håndklæde henlagt på tændt  
 saunaovn. Branden blev slukket af personalet. Foretaget eftersyn,  
 iab. 

 11:19 Paradisæblevej Brandalarm Blind alarm pga. røg fra containerbrand tæt på bygningen,  
 bygningen røgudluftet og efterset i stueetage samt første sal og  
 anden sal, Intet at bemærke. Ilden i den større container med ca.  
 3,5 ton byggeaffald, slukket med en HT med A-skum. 
  
 11:24         Plovheldvej            Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
 12:58         Brandstrupvej          Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 

 13:07         Nørrebro Vænge        Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 14:08 Titangade             Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 14:34 Øster Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 14:55 Lundtoftegade Brand Mindre glødebrand i affald, slukket med HT-rør. 
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 16:48 Gammel Kongevej Redning Rekvireret af Politiet i forbindelse med tagdele som truede med at  
 styrte ned på fortorv, netaget zink inddækning fra gavl samt 2  
 tagsten. 

 16:49 Gammel Kongevej Redning Rekvireret af Politiet til eftersyn af tag i forbindelse med nedfaldne  
 tagsten i forbindelse med blæsten, ingen løse tagsten ud over de to  
 nedfaldne på fortorvet. 

 16:55 Bachersmindevej Brand Ild i stuen i sommerhus. Slukket med 1 HT. 

 17:20 Mimersgade Brand Eftersyn for røglugt, viste sig at være en glemt gryde på komfuret,  
 sprængt køkkendør for adgang, slukket komfur og kølet gryde i  
 håndvask, reetableret køkkendør, Politi og beboer overtog  
 efterfølgende skadestedet. 

 17:32 Fortkaj Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 
 
 18:12         Birkeskoven            Brand                   Røg fra pulverslukker var forvekslet med røg. 

 18:15 Klostervænget Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

 18:39 Teglholmsgade Brand Eftersyn for oliefilm på vandoverfladen i havnebassin, det kunne  
 konstateres at der i alt var et smalt område på ca. 100 meter, hvor  
 der lå en meget tynd oliefilm. Der blev foretaget eftersyn af vandet  
 rundt om bebyggelsen sammen med Politiet, uden at finde  
 skadevolder. Udslippets omfang blev skønnet så beskeden, at vi i  
 samråd med politiet, ikke foretog os yderligere. 

 19:45 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 hedvandsrenser. 

 22:47 Händelsvej Brand Eftersyn for røglugt hos psykisk syg kvinde, ved beredskabets  
 ankomst til adressen var der røglugt på trappen, kvinden ville ikke  
 lukke op på trods af kraftig banken på døren, døren sprængt den  
 ældre psykisk syge kvinde var ikke påvirket af røgen og kunne  
 overdrages til politiet. Der fandes madvare i køkkenet, som var  
 brændt på, det hele var anbragt i køkkenvasken og afkølet,  
 lejligheden blev udluftet. Politiet overtog sagen med den psykisk  
 syge kvinde og bestilte reparation af sprængte hoveddør. 
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 23:36 Carsten Niebuhrs Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 23:56 Gothersgade Brand Eftersyn for røg fra container, anmelder havde opfattet tåge som  
 røg fra container, ingen røg eller ild ved eftersyn i baggård. 

 01:50 Ved Damhussøen Brand Ild i knallert liggende på søskrænten, slukket med 1 HT, knallert  
 trukket op på gangsti, skadestedet overdraget til Politiet. 

 02:49 Jernbane Allé Brand Spild af ca. 5 liter hydraulikolie på kørebane fra Skraldebil,  
 Opsamlet med 10 liter absodan. 

 04:49         C T Barfoeds vej Brand Spuling af gade. 

 04:57         Park Alle               Brand Ild i motorrum på bil slukket med 1 HT. 

 04:58 Sundparken Brand Eftersyn efter brand på komfur. Beboeren havde selv slukket  
 branden med vand fra vandhanen. Taget strømmen til komfur samt  
 udluftet lejligheden. 

 05:37 Hans Knudsens Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 06:40 Nørregade Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret af damp fra defekt  
 varmtvandsrør. 
 Plexrør under loft på 1. sal utæt, lukket for vandet til ejendommen  
 og påbegyndt opsugning af vand i ejendommen som rummede  
 kontor på 1. sal og restaurant i stueetagen. Overdraget skadestedet 
 til skadeservice firma. 

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