
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-11-2016 til kl. 08.00 den 30-11-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:24 Dampfærgevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 09:05 Julius Andersens Vej Benzin udslip Opsamling og begrænsning af spild af cirka 600 liter diesel fra lastbils  
 brændstoftank grundet påkørsel af stålkant. 

 09:50 Roskildevej Brandalarm Alarm udløst pga. Damp fra baderum. 

 11:58 Randbølvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 11:58 Rosenborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 13:55 Kristianiagade Redning  Assistance til ambulancetjenesten med op hejsning af patient fra  
 bunden af metro cityring skakt. 

 15:22 Strandgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:06 Artillerivej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:14         Maglebytorv            Brandalarm Blind alarm fejlbetjening af anlægget.  

 17:16         Svendebjergvej         Brandalarm Blind alarm ukendt årsag. 

 17:42 Sydhavns Plads Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabet 
 Ankomst. 

 18:06 Kanonbådsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 
 
 18:37         Dommervangen         Bygnings brand Mindre bål intet for Beredskabet. 

 18:46 Peter Bangs Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 19:08 Øster Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 19:09 Christian Winthers Vej Eftersyn Eftersyn for røglugt og mislyde fra ovn. 



 20:07 Dannebrogsgade Springtæppe Assistance ved springtæppeaktion. Stoppet på radio under  
 fremkørsel, da patienten var sikret. 
 
 21:58          Agerkær               Natur brand Intet fundet. 
  
 01:13          Kettegård Alle          Redning Mindre skære opgave.  

 03:36 Classensgade Brandalarm Røgalarm i lejlighed aktiveret uden påviselig årsag. Eftersyn foretaget i 
  Lejlighed. 

 06:01 Porcelænshaven Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 Forsyningsledningen. 

 06:13 Refshalevej Eftersyn Eftersyn for eventuelt tilskadekomne i forbindelse med forladt  
 personbil med udløste airbags.  

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


