
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-01-2017 til kl. 08.00 den 26-01-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:08 Silkegade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 08:44 Klerkegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:10 Silkegade Brandalarm Blind alarm, idet detektorer var aktiveret på grund af røg fra  
 håndværkere. Med undersøgelse af utætte faldstammer. 

 09:26 Trommesalen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:43 Parmagade Ass. til ophjælpning Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 11:46 Arne Jacobsens Allé Bygningsbrand Ild i tag samt ventilationskanal på tag på bygning under opførelse. 

 12:20 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 13:10 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 13:44 Lønborgvej Bygningsbrand Røg i forbindelse med el installation intet for beredskabet, el installatør tilkaldt.    

 14:12 Ørestads Boulevard Brandalarm Detektor aktiveret på grund af antændelse papirstykker under  
 detektor. 

 14:17 Hovedvagtsgade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af  
 anlægget. 
 
 14:17         Åmarksvej             Brandalarm Blind alarm, brandtryk var aktiveret uden påviselig grund. 
  
 14:32         Egevolden             Brandalarm Blind alarm uden påviselig grund. 

 14:43 U-Vej Kemikalie uheld Kemikalie uheld, om lastet en 25L plastdunk med salpetersyre. 

 15:13 Metrovej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 15:40         Degnehusene           Brandalarm Blind alarm pga. Støv fra rengøring. 
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 15:54 Rørsangervej  Ild i affald Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 

 

 17:58 Kirkegårdsvej  Røg fra trappe Røg fra trappe pga. madlavning. 

 

 18:17 Helsingborggade  Røg fra Lejlighed Ved beredskabets ankomst oplyser beboer, at glemt tændt stearinlys  
 er slukket med vådt håndklæde. Ved eftersyn med termisk kamera,  
 konstateres, at ild havde bredt sig under gulvbrædder. Opskåret ca.  
 50x50 cm gulv og slukket gløder med vandslukker. 
 Lejlighed ca. 40 kvadratmeter moderat røg og sodskadet. Indbo brandskadet  
 og gulv brandskadet 50x50 cm. 

  

 18:24 Matthæusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 18:56 Frederiksgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 20:16 Scandiagade Ild i lejlighed      Ild i lejlighed slukket med HT, en person redet ud fra røgfyldt trappe og overgivet til ambulancen.                                                  

                                                    Trappen og overliggende lejligheder udluftet. Politiet og skadeservice har overtaget skadestedet. 

 20:59 Køgebugt motorvejen Trafikulykke         Sikring af skadested, og oprydning.   

 21:06 Krogstens Alle Brandalarm Blind alarm pga. rygning. 

 21:41 Motorring 3 Trafikulykke Sikring af skadested, og oprydning.   
  

 01:40 Dagmarsgade Ild i affald  Ild i affald, slukket med 1 HT tilsat A-skum. 

 05:09 Holbækmotorvejen Trafikulykke Sikring af skadested, oprydning og skånsom udtagning af patient. 

 06:19 Stenager Brandalarm Blindalarm pga. madlavning.   

 06:40 Gammel Køge Landevej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

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