
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-08-2016 til kl. 08.00 den 06-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:00 Langebrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 08:12 Kirsebærhaven Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 08:28 Nørre Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 08:35 Ny Kongensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 08:54 Holmbladsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af  håndværkers arbejde tæt  
 på detektoren. 

 09:00 Forchhammersvej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst. 

 09:07 Nybrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 09:34 C.F. Richs Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:03 Frederiksberg Bredegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 11:08 M.Bechs Alle Brandalarm Blind alarm uden påviselig grund. 

 11:33 Kornmarksvej Brandalarm Blind alarm P.G.A. Afprøvning af sprinkler pumpe. 

 13:24                      Amagermotorvejen Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med solo uheld på motorvej. Skadestedet overdraget til politiet. 

 15:04                      Hammerholmen Trafik ulykke Færdsels uheld med to personbiler ingen personskade, sikring af skadested og oprydning. 

 16:03                      Nyholms Alle Eftersyn Eftersyn P.G.A. Røgalarm der var aktiveret. Fejl på røgalarm. 



 17:33                     Industriholmen  Ild i elinstallation  Ild i elinstallation slukket med co2 slukker udluftet og tilkaldt  elektriker.   

 18:20 Peder Lykkes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 21:05 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 21:08 Dronning Elisabeths Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 21:27 Dronning Elisabeths Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:26 Silkegade Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabers ankomst. 

 23:44 Mimersgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

 00:37 Hf. Bergmannshave Ild i bil Ild i bil på stisystem bag haveforening, slukket med HT-rør. Skadested overdraget  
 til politiet. 
 
  04:17                      Tybjergparken                       Brandalarm Blind alarm melder aktiveret uden påviselig grund. 

 05:44 Thorsgade Brandalarm Beredskabet sendt til ABA på plejehjem. Ved ankomst tages imod af personale,  
 som orienterer om at det brænder i værelse på 4 sal samt at beboeren er reddet  
 ud. Indsat 1 tur til slukning af ildløs i værelse, samt 1 tur til tryksætning /  
 ventilering af gangareal. Eftersyn foretaget af tag med termisk kamera, samt  
 loftrum for røgspredning.  
 Stor ros til personalet, som havde handlet hurtigt og reddet personen ud, samt  
 efterfølgende lukket døren til værelset. 
 Skadested overdraget til politiet og skadeservice firma. 
 
  05:56                  Hammerholmen                       Brandalarm Blind alarm røg fra bageovn.  

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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