
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-08-2018 til kl. 08.00 den 17-08-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:19 Georg Brandes Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:51 Axeltorv Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem  
 lastbil og personbil. 
 Ved beredskabets ankomst var alle kommet ud af køretøjerne og  
 blev tilset af sundhedsfagligt personale. 
 Fjernet køretøjer fra kørebanen og overdraget skadestedet til  
 politiet. 

 09:56 Peter Bangs Vej Ild i bil Damp fra utæt køler på personbil forvekslet med røg. 

 10:08 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret ved påkørsel. 

 10:34 Gasværksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 10:37 Bernstorffsgade Ild i bygning Melding om bygningsbrand, viste sig ved beredskabets ankomst til  
 stedet at være en tyverialarm, der var gået i gang pga. strømsvigt,  
 denne blev af personalet på stedet forvekslet med brandalarmen. 

 11:11 Thomas Koppels Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 12:20 Howitzvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 12:32 Thit Jensens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 13:39 Staunings Plads Ild i bygning Ild i frituregryde i køkken, forsøgt slukket af personale med  
 brandtæppe uden held. Slukket af beredskabet med 2  
 kulsyreslukkere og 3 kg frosne frikadeller. Mindre skade på  
 emfang. Svag røglugt på etagen over, men ingen røg. Ventilationen  
 på loftet blev kontrolleret, intet at bemærke. Få sodskader i køkken  
 efter branden, der havde været en del røg som blev ventileret ud  
 med overtryksventilator, skadeservice tilkaldt. 

 15:11 Vingårdstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 16:50 Glostrup Station Elevatorstop Person udtaget fra elevator. 

 17:05 Kochsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 17:15 Borgmester Hans  Ild i affald Mindre ildløs i affald, slukket med vandslukker. 
               Nielsens Vej 
 
 19:37 Rosenhøj Ild i knallert Ild i løbehjul, slukket med 1 HT-rør. 

 20:51 Nordens Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved røg fra rygeovn. 

 23:28 Hillerødgade Eftersyn Eftersyn for røg i lejlighed. Ved beredskabets ankomst til stedet  
 havde beboren selv slukket en mindre brand i sofa og i dyne.  
 Efterslukning med beboers bruser. Beboeren blev overdraget til  
 politiet som rekvirerede en ambulance. Lejligheden ventileret  
 med overtryksventilator. Der blev endvidere foretaget  
 brandforebyggelse i det vi monterede røgalarm hos underbo og  
 overbo. 
 
 23:38         Stamholmen            Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:52 Tranevej Brand i bil i det fri Ildløs i to køretøjer slukket med 2 HT-rør, HT-skumrør benyttet til  
 endelig slukning. 4 køretøjer konstateret strålevarmeskadet, disse  
 observeret med termisk kamera. I bygningen Tranevej 25  
 konstateret 7 glasruder i 4 fag strålevarmerevnet i yderste lag glas. 

 Bygning konstant overvåget med termisk kamera. Vagt ankommet  
     til bygning Tranevej 25 pga. aktiveret tyverialarm.   

 Vagt forestår evt. afdækning af beskadiget ruder i  
 nævnte bygning. Vagten forestår ligeledes indvendig visuel eftersyn 
 for evt. skader. Aftalt med politi på stedet, at de forestår  
 formidling til ejerne af de beskadigede køretøjer. 
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 01:19 Husumgade Eftersyn Eftersyn i det en privat røgalarm var aktiveret, intet at bemærke. 

 01:40 Tranevej Ild i bil Efterslukning af glødebrand i personbil, efter brand tidligere på  
 natten. Overdraget skadestedet til politiet. 

 02:51 Nørrebrogade Brandalarm Intet at bemærke på stedet. Anlæg reetableret ved ankomst. 

 02:53 Rantzausgade Ild i affald Ild i mindre bunke byggeaffald på gaden, slukket med HT-rør. 

 03:59 Fabriksområdet Ild i udhus  Brand i træskur / loppemarkedbod. Ved beredskabets ankomst  
 havde beboere selv prøvet at slukke branden. Efterslukket med HT-rør  
 tilsat A-skum. 4 m2 skur med trapeztag med indhold af brugt tøj  
 mm. samt 140 liters plast skraldespand brændt. Eftersyn foretaget med  
 termisk kamera, intet at bemærke, skadestedet overdraget til  
 Politiet. 

 04:31 Østrigsgade Færdselsuheld Færdselsuheld, bil havde påkørt 3 parkerede biler, mindre skader.  
 Den kvindelige chauffør tilset af ambulance. Køretøjer flyttet ind  
     til siden, kørebanen fejet. Udlagt alfob på den fedtede kørebane. 
     Skadestedet overdraget til Politiet. 

 05:59 Ravnsborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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

 17. august 2018 Side 3 af 3 


