
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-11-2016 til kl. 08.00 den 07-11-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

  08:00 Hammerholmen                    Afløsning Sikring ved tømning af silo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 08:09 Flæsketorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

 10:25 Hallingparken Elevatorstop Åbnet elevatordør åbnet med nøgle, og en person hjulpet ud.   

 11:44 Amsterdamvej Ass. til ophjælpning Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 11:58 Stavnsbjergvej Ass. Til Politiet. Ass. Til Politiet. 

 12:29 Vognmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:52 Lille Strandstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
  13:07                      Motorring 3                           Trafik ulykke Solo ulykke en person frigjort. Skadested  overdraget til politiet og ambulance. 

 14:15 Bellmansgade Eftersyn Eftersyn for åben dør på skole. 

 15:12 Folehaven Trafik ulykke Assistance til ambulancetjenesten med bæring af patient. 

 16:03 Mjølnerparken Eftersyn Eftersyn efter ild i frituregryde, slukket før brandvæsnets ankomst. 

 17:04                      Priorparken Kemikalie uheld Ild i pakke i pakkehal. Pakkehal evakueret, pakken lokaliseret og sikret. Evakueret personer tilset af   
                                                                                                                                          sundhedsfagligt personale. Hal udluftet og arbejdet kunne genoptages kl. 18:30.     

 17:04                      Priorparken Kemikalie uheld Assistance til Kemikalie uheld med stabs operatør. 

 17:09 Nordre Røse Vej Eftersyn Ved ankomst oplyser anmelder at der er en svag røglugt samt udfald i belysningen i 
  nogle lejligheder. Foretaget eftersyn af hoved- og bagtrappen, intet at bemærke.  
 En servicetekniker på stedet oplyser, at der kan være en kortslutning i lejligheden  
 på 2. sal. Opbrudt dør til lejligheden for adgang, konstateret kortslutning i el- 
 hovedkabel. Servicetekniker afbrudt for hovedforsyningen til ejendommen og en  
 el-installatør blev tilkaldt. Opsat røgalarmer i lejligheder. Dør lukket og aflåst igen.  



 Tilkaldt og orienteret politiet på stedet. 

 17:17 Borgmester Christiansens   Ass. til ophjælpning Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 
 Gade. 
 

  

 18:08 Kastelsvej Bygn. brand-Udhus, fritliggende Røgudvikling fra større telt, årsag til alarmen var et bål fad med gløder. 

 18:32 Sundbygårdsvej Brandalarm En mindre brand i et askebæger aktiverede bygningens brandalarmanlæg. Den  
 mindre brand var dog slukket af beboeren selv ved beredskabets ankomst. 

 18:42 Thorsgade Affaldsoplag i det fri-Brand Eftersyn for ild i bil, gået ud af sig selv. 

  18:50                      Hornemanns Vænge Brandalarm Ildløs slukket ved beredskabet ankomst. Ambulance og læge overtaget skadested.  

 19:45 Krumtappen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra et svigt i et kølesystem til et 
  serverrum. 

 19:50 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. Foretaget  
 værdiredning af IT-udstyr. Påbegyndt opsamling af vand med vandstøvsuger.  
 Tilkaldt og overdraget følgeskadebekæmpelse til skadeservicefirma. 

 20:40 Bispebjerg Bakke Brandalarm Mindre brand i askebæger aktiverede bygningens brandalarmanlæg. Gløder i papir  
 slukket ved beredskabets ankomst. 

 21:39 Præstelængen Benzin udslip Opbrudt hængelås til garage, foretaget opsamling af et lille benzinspild. Aflåst  
 garagen med hængelås, nøgle hertil overleveret til politiet på stedet. 

 22:39 Blommehaven Eftersyn Et større fyrværkeribatteri affyret på græsplæne. Ved ankomst var  
 fyrværkeribatteriet brændt ud og gløderne slukket af beboere. Eftersyn foretaget,  
 intet at bemærke, politiet overtog sagen. 

 06:52 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 07:46 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

  07:51 Kalvebod brygge Brandalarm Blind alarm, P.G.A. Håndværkers arbejde.  

YDERLIGERE INFORMATION: 



Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 

  


