
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-12-2016 til kl. 08.00 den 16-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:24 Ved Amagerbanen Ild i container Ild i container, slukket med HT-rør. 

 08:56 Østerbrogade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 09:05 Herninggade Røg fra Etageejendom Beredskabet sendt til røg fra lejlighed. Ved ankomst ses røg fra 3 sals  
 lejlighed, beboer reddet ud af personer fra opgangen. Tryksat opgang  
 inden indtrængning i lejlighed. Slukket ildløs med HT-rør, og foretaget  
 eftersyn i overliggende lejlighed for røgspredning, intet at bemærke. 
 Yderligere foretaget eftersyn i nabo, samt underliggende lejligheder.  
 Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma. 

 09:10 Roskildevej Brandalarm Blind alarm, idet detektor var aktiveret af damp fra bad. 

 09:24 Rebæk Søpark Røg fra Trappe Eftersyn for røglugt, intet at bemærke. 

 09:36 Nordre Digevej Bandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 09:48 M Bechs Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 10:43 Acaciavej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 10:56 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af  
 Anlægget. 

 13:07 Amerika Plads Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af  
 Anlægget. 

 13:41 Polititorvet /  Trafik ulykke Rengøring af kørebane, efter færdselsuheld. 
 Bernstorffsgade 

 



  

 14:42 Nørre Søgade Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld, samt assisteret  
 ambulancetjenesten med behandling af patient. 
 Udlagt og opsamlet ca. 25 L absodan for opsamling af spild.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 14:48 Leifsgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 14:54 Ruten Ild i knallert Ild i knallert, slukket med vandslukker. 

 15:07 Esplanaden Assistance Assistance til nedtagning af flagline. 

 15:17 Borgergade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i  
 sprinkleranlægget. 

 15:20 Gasværksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var blevet aktiveret af røg fra stearinlys. 

 15:36 Langelinie Allé Brandalarm Ild i køleskab havde aktiveret den automatiske brandalarm.  
 Køleskabet afslukket af beboer før brandvæsenets ankomst. Foretaget 
  eftersyn og udluftning, intet at bemærke. 

 15:39 Finsensvej Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

 16:51 Lundedammen Brandalarm Blind alarm, pga. madlavning. 

 18:02 Hans Knudsens Plads Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 18:20 Kattesundet Røg fra bygning Ved beredskabets ankomst er der røg nedslag i gaden. Resource  
 person oplyser at det brænder i køkken på 1 sal. Indsat 1 tur med HT- 
 rør i 1 sals lejlighed for afslukning af ildløs. Hovedtrappe ventileret og  
 tryksat. Indsat 2 ture for eftersyn i øvrige lejligheder i opgang. Beboere 
  på 4 sal, informeret om at blive i lejligheden da der ikke var  
 røgspredning til denne. Reddet 2 katte ud, af røgfyldt lejlighed på 2  
 sal, og iltbehandlet af ambulance.  
 Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma. 

 18:36 Strandboulevarden Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets. 
 ankomst. 

 18:42 Molestien Brandalarm Blind alarm idet personale havde påkørt alarmtryk med vogn. 

  



 18:44 Kobbelvænget Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretage  
 eftersyn, intet at bemærke. 

 18:56  Center Boulevard /  
 C.F. Møllers Allé Eftersyn Tømning og udluftning af brandhane foretaget. 

 19:02 Kobbelvænget Eftersyn Ild i cykelsadel på cykel, placeret i cykelkælder, slukket med lidt vand.  
 Udluftet kælderen ved hjælp af overtryk ventilator. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 19:20 Tagensvej Brandalarm Ild i skraldespand, slukket af personalet før beredskabets ankomst.  
 Foretaget eftersyn og udluftning, intet at bemærke. 

 20:13 Olfert Fischers Gade Eftersyn Ildi madras i værelse, slukket med en vandslukker. Foretaget eftersyn  
 med termokamera. Udluftet lejligheden. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 

 21:32 Uplandsgade Ild i lejlighed Ved beredskabets ankomst, ses røg fra tagterrasse. Indsat 1 tur via  
 hovedtrappe, samt rejst drejestige for overblik over ildløs. Slukket  
 ildløs i facade samt tag og beklædning på terrasse.  
 Ventileret og udluftet kontorlokaler på 2 sal. Skadestedet overdraget  
 til politi og skadeservice firma. 

 21:45 Tuborgvej /  
Bispebjergvej Færdselsuheld Fejet kørebanen efter færdselsuheld, ingen personskade. Politiet  

 overtog skadestedet. 

 22:49 Kattesundet Eftersyn Foretaget eftersyn på tidligere brandsted, intet at bemærke. 

 00:18         Acaciavej Eftersyn Eftersyn i forbindelse med intern klokke der var aktiveret. Ikke  
 mulighed for at afstille klokke, da villa er under renovation og var  
 aflåst. Intet at bemærke på adressen. 

 04:01 Nordre Fasanvej Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med Super-HT. 

 06:33 Søvangsvej Gas Ulykke Eftersyn for gaslugt, intet at bemærke. 

 06:42 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 07:10 Klaksvigsgade Oprydning efter  Oprydning efter færdselsuheld, Busbanen spulet og fejet. 
 

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


