
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-07-2018 til kl. 08.00 den 01-08-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:41 Mimersgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 09:09 Uplandsgade Naturbrand Ild i cykelhjul samt lidt buskads, slukket med 1 HT rør, tilsat A- 
 skum, hvorefter Politiet overtog skadestedet. 

 09:10 Sundparken Eftersyn Et sirene anlæg i gang på adressen, ingen brandalarm, personale  
 på stedet kontaktede beredskabet vedr. dette. Sprøjten afsendt  
 kørsel 2 for at assistere med afstilling, blev dog afmendt inden   
 afgang. 

 10:20 Johan Kellers Vej Mindre forurening  Mindre campingvogn efterladt på adressen som en prank i  
 forbindelse med en 30 års fødselsdag. Der var løbet noget  
 tyktflydende væske ( formentlig tectyl ) ud på jorden. Ingen risiko  
 for at det ville løbe i kloakken. Lidt kattegrus udlagt. Politiet  
 sørger for at campingvognen blev fjernet. 

 11:08 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

 11:22 Refshalevej Mindre forurening  Melding om kæntret skib hvor der var fare for forurening af  
 lystbådehavnen. Ved beredskabets ankomst til stedet kunne det  
 konstateres at et gammelt træskib på 11 x 4 meter var kæntret så  
 det nu lå på siden opad et nyere sejlskib. Træskibet gennemgået af  
 redningsdykker, ingen personer ombord. Sejlskibet flyttet til nabo  
 kajplads, udlagt flydespærringer omkring træskibet. Træskibet  
 forsøgt hævet, tømt for vand med otterpumpe, desværre uden held.  
 Havnefoged har rekvireret et firma til hævning af skibet. 

 11:52 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 
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 13:49 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 14:24 Tybjergparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 15:15 Tybjergparken Brandalarm Blind alarm, anlæg reetableret ved ankomst af tekniker på adressen. 

 15:17 Buskager Eftersyn Eftersyn for røglugt, viste sig ved beredskabets ankomst til stedet at 
 stamme fra mad der var brændt på i går mandag. Skadestedet  
 overdraget til politiet. 

 15:51 Bremensgade Ass. til ophjælpning Assistance til Region Hovedstadens Ambulancetjenesten med  
 ophjælpning af patient. 

 16:12 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 

 16:46 Åboulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:50 Hothers Plads Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 17:13 Tartinisvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet røg fra glemt brød  
 på brødrister. 

 17:32 Nørrebrogade Eftersyn Eftersyn for røglugt, opgang, loft og lejlighed gennemgået for  
 røglugt - IAB. Røglugten viste sig at komme fra et askebære i gården 
 som der havde været ild i og var slukket før vores ankomst. Politiet 
 ligeledes mødt på stedet. 
 
 19:46         Park Alle              Naturbrand Blind alarm. Damp / røg fra asfaltarbejde. 
 
 21:54         Hallingparken          Eftersyn Eftersyn foretaget. Beboer slukket 2 fakler på altan. 

 22:13 Sundparken           Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 22:33 Rentemestervej Eftersyn Eftersyn, antændte trækul i grill i baggård (fællesarealer i  
 forbindelse med byggeri) påpegede over for brugerne, at dette var  
 ulovligt hvorefter de straks slukkede grillen. 
 
 00:44         Stadionvej             Ild i skraldespand Ild i container, slukket ved ankomst. 
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 01:42 Klintholmvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en  
 detektor. 

 01:44 Havkajakvej Ild i affald Ild i skraldespand, slukket med HT'er. 
 
 02:14 Industriholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 04:25 Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 04:44 Stamholmen Brandalarm Rundering foretaget, intet at bemærke på adressen. 

 05:02 Christianshavns  Ild i affald Ild i en papkasse med aviser, slukket med en vandslukker. 
 Voldgade 

 07:05 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 07:06 Grøndals Parkvej  Naturbrand mindre brand Mindre bål på græsplæne 20 x 20 cm, slukket med en  
  brandmandsstøvle str. 45. 

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