
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-12-2016 til kl. 08.00 den 12-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:22 Emblasgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 
 
 09:10         Prins Knuds Dæmning    Brandalarm  Blind alarm.  

 09:17 Prinsesse Charlottes Gade Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af meget fugt i  
 kælderen. Teknikker tilkaldt. 

 10:14 Prinsesse Charlottes Gade Assistance Assistance til Københavns Kommune med åbning af dør til teknikker. 

 10:26 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 10:59 Refshalevej Ild i vaskemaskine Ild i vaskemaskine, beboer havde slukket for strømmen før  
 Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera og 
 konstateret at ilden var gået ud af sig selv. Beboer vil kontakte  
 teknikker før brug af vaskemaskinen. 

 11:25 Gammel Kongevej Røg fra Lejlighed Beboer havde sat flæskesteg over i ovnen og havde forladt  
 lejligheden, for at foretage de sidste indkøb. Nabo konstaterer at  
 røgalarmen var aktiveret og alarmerer Beredskabet. Ved  
 Beredskabets ankomst kommer beboer hjem. Foretaget eftersyn,  
 slukket for ovnen og udluftet lejligheden. Ingen skade i lejligheden.  
 Overdraget skadestedet til beboer. 
 Røgalarmer redder liv og værdier. 

 11:39 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm idet flere meldere var aktiveret på grund af røg fra  
 tyverisikringsanlæg. 
 
 14:43         Østervej               Assistance                Assistance til ambulance tjenesten.   

 15:00 Store Kongensgade Olie spild Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet  
 forurenet ved lækage på køretøj.  
  
 15:40         Brydes Alle             Brandalarm               Blind alarm pga. rygning tæt på brandmelder. 



 
                                                                                

 16:07 Silkegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:23         Hartkornsvej            Trafik ulykke  Mindre trafikuheld, Sikring af skadested og oprydning. 

 17:25 Cort Adelers Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 18:37 Robert Jacobsens Vej Eftersyn Blind alarm idet håndværkere ikke troede ABA anlægget var sat i drift, 
 foretaget eftersyn. 
 
 19:01         Nygårds Plads           Brandalarm  Blind alarm pga. rygning tæt på brandmelder. 

 19:26 Randbølvej Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra stearinlys. 
 Foretaget eftersyn. 

 20:26 Trelleborggade Ild i bil Ild i bil i det fri, placeret mellem to bygninger. Under filmoptagelse  
 blev der sat ild i bil, filmpersonalet kunne ikke selv slukke bilen  
 hvorfor Beredskabet blev alarmeret. Bilen slukket med HT- 
 rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn i omkringliggende  
 bygninger/lejligheder. Filmselskabet havde tilladelser fra  
 kommune/politi til afbrænding af bilen. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 

 20:39 Christian Paulsens Vej Ild i bil Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn. 

 22:58 Blågårds Plads Ild i knallert Ild i knallert i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn. 

 23:43 Parkstien Ild i bygning Blind alarm, idet anmelder ved nærmere eftersyn viste sig at være  
 afbrænding af overskydende gas fra Rensningsanlæg. 

 23:48 Viktoriagade Ild i affald Udsmykning, metalhjerte hvor der var hældt brandbar væske i og  
 antændt. Slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn. 

 00:53 Sankt Annæ Plads Brandalarm Ild i juledekoration placeret på disken til receptionen, slukket af  
 personalet før brandvæsenets ankomst. Foretaget udluftning og  
 eftersyn. 
 
 05:23         Tranumparken          Ild i lejlighed Falsk alarm, fortaget eftersyn intet fundet. 

 06:29 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af vanddamp.  
 Foretaget eftersyn. 
 
 07:55         Engager               Brandalarm Blind alarm pga. damp.  



  

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

  


