
 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-02-2017 til kl. 08.00 den 04-02-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
03-02-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 1 af 2 

 
08:29  P. Knudsens Gade  Ild i bil   Ild i bil. Slukket med et HT-rør. 
 
10:16 Nykær  Brandalarm  Blind alarm. Detektor aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:35 Industriholmen Brandalarm   Blind alarm. Detektor aktiveret af os fra madlavning. 
 
11:20 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet et brandtryk fejlagtigt var aktiveret i forbindelse med rengøring. 
 
11:24  Vigerslev Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra madlavning.  
 
11:28  Bjergvænget   Ass. til ophjælpning  Åbning af dør med elektronisk nøgle, for borger der skulle på hjemmebesøg. 
 
12:25  Bjergvænget   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
13:30  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
14:13  Fensmarkgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
14:14 Motorring 3  Færdselsuheld Solouheld. Personbil på taget. En person overdraget til ambulancetjenesten. Foretaget sikring samt  

oprydning på skadestedet.  
 
14:21  Nikolai Plads  Brandalarm   Mindre brand i elinstallation efter kortslutning.  
 
14:26  Kobbelvænget  Springtæppe   Assistance ved springtæppeaktion. Rejst springpuden på altansiden af ejendommen som standby  

ved indsats med Kbh. Politi og Region H. 
  

14:30  Sønderjyllands Alle  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
17:38  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra madlavning. 
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18:05  Gerbrandsvej   Ild i lejlighed   Ild i lejlighed, slukket med et HT-rør. Udlagt nr. 2 HT-rør til loft for at standse brandspredning hertil.  
Tryksat trapperum samt sprængt dør for adgang til lejlighed 2. tv. Eftersøgt lejligheden for personer, 
iab, samtidig med sektionsvis tømning af røg. Kontrolleret loft over brandstedet med termiskkamera, 
iab. Fjernet isolering for eftersyn - iab. Beboerne 1 sal tv hjulpet ned på gaden - Beboere 1 sal th 
blev i lejligheden ligesom personer i 2.sal th. Overdraget skadestedet til politi og skadeservice.  

 
18:18  Radisevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra madlavning.  
 
18:27  Enghavevej   Ild i butik   Ild i fritureolie på komfur. 
 
19:37  Gammel Kalkbrænderivej  Røg fra Lejlighed  Løs forbindelse i elinstallation havde afgivet mindre røgudvikling. Lettere brandskadet  

klemkasse under loft. HPFI anlæg afbrudt af nabo. Foretaget eftersyn med termisk kamera iab. 
Beboer sørger selv for at rekvirerer vicevært mm.  

 
20:23 Brøndbyøstervej Brandalarm  Ild i mikrobølgeovn. Slukket af personale før beredskabets ankomst. Foretaget efterslukning  

samt udluftning. 
 
00:26  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
02:44  Baldersgade   Eftersyn   Eftersyn for gaslugt. Iab ved brandvæsenets ankomst.  

 

02:47  Banegårdspladsen  Spuling af gade  Rengøring af fortov og kørebane. 

07:24 Rydagervej  Bygningsbrand Ild i autoværksted. Skadestedet er endnu ikke afviklet ved vagtens ophør.  

 

 

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


