
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-11-2016 til kl. 08.00 den 20-11-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 11:37 Hejrevej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 12:51 Islands Brygge Eftersyn Konstateret meget tynd oliefilm i indløbet til lystbådehavnen, ca. 10x20m. Ingen  
 opsamling mulig grundet spildets beskedne volumen. Kontakt med repræsentant fra Københavns  
 Politi Særlovs afd. samt anmelder, begge på stedet. Anmelder oplyste at han set en  
 tydelig oliefilm i området akter for båd i lystbådehavnen oppe fra lejligheds vinduet 
 men at filmen blev mindre tydelig efterhånden som tiden gik efter 1. telefonkontakt 
 til myndighederne. Lystbådehavn efterset med henblik på identificering af mulig  
 kilde til udslip. Informeret anmelder og politi om at beredskabet ikke  
 foretager yderligere i denne sag samt at vi vurderer at spildet vil fordampe  
 indenfor kort tid. 

 14:42 Landgreven Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgmaskine. 

 15:25 Frimestervej Eftersyn Eftersyn foretaget grundet melding om røglugt på trappe. Konstateret at røgen  
 kom fra glemt gryde på komfur i lejlighed. Beboer var selv blevet opmærksom  
 på røgen, afkølet gryden og luftet ud. Eftersyn foretaget. 

 15:34 Hjortøgade Eftersyn Ild i madvarer i ovn, slukket med vand af gæst i lejligheden før beredskabets  
 ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera, Afbrudt strøm til ovn og  
 gas til komfur. Beboer på etagen over tv. mente at kunne lugte gas i sin lejlighed.  
 Foretaget eftersyn med gasmåler. 

 15:52 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 

 16:39 Kastrupvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 



 17:05 Studiestræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra anlæg. 

 19:39 Axeltorv Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 19:48 Silkegade / Købmagergade Assistance til politiet Assistance med afskærmning efter person faldet fra tag. 

 19:58 Ved Langebro / Langebrogade Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 3 personbiler var  
 involveret. Frakoblet batterikabler fra batteri på en af bilerne. Overdraget en patient til 
 ambulancepersonalet. Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 19:59 Nytorv / Gammeltorv Røg fra bygning Lyskæde smeltet. Meget let røg i pavillon. Klippet 2 hængelåse for adgang. Udlagt  
 HT for sikring. Slukket med 1 CO2 slukker + efterslukket på gaden med HT.  
 Udluftning samt eftersyn med termisk kamera. IAB. Overdraget skadestedet til  
 ejer. 

 20:09 Gammel Køge Landevej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. Konstateret  
 sprængt varmtvandsrør til callofære i indgangsparti. Lukket for varmtvands ventil  
 bag loftpladerne i indgangspartiet i Stueetagen samt iværksat akut  
 følgeskadebekæmpelse. Rekvireret skadeservicefirma samt overdraget  
 skadestedet til personalet fra skadeservicefirmaet. 
 
 20:12         Brinken               Ild i container Ild i container i det fri slukket med HT. Rør. 

 20:30 Dybbølsbro / Ingerslevsgade Redning. Assistance ved springtæppeaktion. Mødt, ej i brug. 

 20:32 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 22:30 Amerika Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:05     Nordre Ringvej Brandalarm Blind alarm P.G.A. Rygning. 

 01:00 Amagerbrogade Skraldespand i det fri i brand Ild i skraldespand, slukket med HT. Rør tilsat a skumvæske. 

 01:04 Vester Søgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 01:32 Hulgårds Plads Brand i Bil i det fri Ild i dæk på køretøj, slukket med HT-rør. Sprængt siderude for udluftning af  
 røg fra førerhus. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
 01:38         Nordre Ringvej          Brandalarm Blind alarm ukendt årsag. 

 01:40 Øster Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgmaskine. 



 02:17 Humlebækgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet mærkelig lugt. Eftersyn  
 foretaget, intet at bemærke. 

 03:46 Rantzausgade Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Vandhanen var revet af 
 ved køkken vask så der stod 5-10cm vand på gulvet i legligheden på 20m2. Lukket  
 for vandet på ballofix og afklemning af rør. Suget vand op i leglighed og kælder  
 samt rekvireret skadeservicefirma og overdraget skadestedet til personalet fra  
 firmaet. 
 
 05:18         Engkær                Røg fra villa Ild i rækkehus 4 personer og hund er ude ved Beredskabers ankomst, branden slukket med HT. Rør og  
                                                            Der er iværksat udluftning med overtryksventilator. En person kørt til observation for røgforgiftning. 
                                                            Og skadeservice tilkalt. 

 06:12         Peter Bangs Vej Container i det fri i brand Ild i 400l. container og del af træskur, slukket med HT-rør tilsat A-skumvæske. Ved  
 ankomst havde branden bredt sig via udhæng til træskur op af containeren.  
 Træskur brand- og røgskadet. Container udbrændt. 

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

  


