
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-12-2016 til kl. 08.00 den 02-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:16          Søndrefasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 09:34          Priorparken           Brandalarm Alarmen aktivret Pga. Røg udvikling fra utæt kompressor, rum udluftet og strømmen afbrudt. 

 10:53          Florasvej             Brandalarm    Blind alarm, anlæg nedtaget af TDC. 

 11:36          Stenager             Brandalarm    Blind alarm Pga. Madlavning. 

 11:36          Karls Plovsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 11:46 Tårnhusstræde Ild i EL- skab Ild i el skab, ved ankomst er der røg fra trappe opgang, branden slukket med  
 kulsyreslukkere og opgangen udluftet. 

 12:12 Nørre Voldgade / Jarmers  Trafik ulykke Sikring af skadested, lettere materiel skade. 
 Plads 

 12:17         Nimbusparken Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

 12:23 Frederiksgade Eftersyn for Røglugt Eftersyn for røglugt, toilet tjekket med termisk kamera, intet at bemærke. 

 12:30 Hans Kirks Vej Brandalarm Røg fra smeltet plastik, som var lagt på varm kogeplade. 

 12:43         Tårnvej                Trafik ulykke Sikring af skadested, oprydning og spuling af vejbanen.  

 12:51         Finsensvej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 12:56 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 14:11 Englandsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme. 



 14:29         Rødovrevej             Brandalarm Blind alarm Pga. Madlavning. 

 16:00         Fyrrehusene            Forurening  Mindre spil af olie, opsamlet med Absodan.                
   

 16:14 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

 
 17:39 Vejlands Allé Trafik ulykke Oprydning efter trafikuheld uden personskade, DIV bildele opsamlet. 

  

 17:59         Gl. Køgelandevej        Trafik ulykke Trafik uheld med 2 biler, Væske opsamlet med Absol. 

 17:59 Rådhuspladsen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 18:11 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 18:34 Øster Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 18:34 Buntmagervej Ass. til ophjælpning Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 19:38 Buntmagervej Ass. til ophjælpning Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 23:14 Vinhaven Ass. til ophjælpning Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 23:17 Matthæusgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

 00:17 Vestre Teglgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 01:32 Rentemestervej Ild i lejlighed Ild i bygning, ved undersøgelse af lejligheden kunne vi konstatere, at det var en  
 diskokugle med orange lys, som anmelder havde set. 
 
 02:50         Neergårds Alle          Brandalarm        Blind alarm uden påviselig grund.  

 04:00 Hothers Plads Ass. til ophjælpning Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 05:41 Pilestræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 06:45         Frederikssundsmotorvejen Trafik ulykke Trafik ulykke med 4 biler involveret, sikring af skadested og oprydning.  

YDERLIGERE INFORMATION: 



Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 

  


