
 

DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-12-2016 til kl. 08.00 den 30-12-2016 
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08:41  Kong Georgs Vej  Røg fra Etageejendom  Røglugt i stueetage samt 1. sal på plejehjem. Ved eftersyn konstateredes svag røgudvikling fra  

defekt lysstofrør/lys armatur. Eftersyn foretaget med termisk kamera, iab. 

09:50  Nordre Ringvej  Brandalarm   Blind alarm. Aktiveret pga. Håndværker. 

10:23  Rosenhøj   Brandalarm  Blind alarm. Aktiveret pga. maling med spray. 

10:43  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

11:59 Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

13:20  Jellingegade  Ild i lejlighed   Ild i lejlighed, slukket med HT-rør. Udluftet og tryksat hovedtrappe. Brandramte lejlighed samt  

overliggende lejlighed eftersøgt for personer, iab. Røgspredning til ovenliggende lejlighed. Begge 

lejligheder udluftet. 2 personer bragt til RH til observation for røgforgiftning. 

13:26  Ny Adelgade   Redning Andet  Assistance med drejestige til nedtagning af løse teglsten. 

15:08  Havnegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

15:52  Stadionvej   Ild i bil  Ild i bil. Slukket med 1 HT. 

16:04  Immerkær   Brandalarm   Blind alarm. Aktiveret pga. vedligeholdelse/arbejde på anlæg. Teknikker på stedet.   

16:54  Rebæk Søpark  Brandalarm   Blind alarm. Aktiveret pga. madlavning. 

17:25  Ørestads Boulevard  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

17:28  Sankt Hans Torv  Trafikulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
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18:11  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

18:15  Dyssegårdsvej  Røg fra villa   Assistance til Beredskab Øst. Mødt, ej i brug. 

19:03  Tjærebyvej   Ild i container i det fri  Ild i affaldscontainer i det fri. Slukket med HT-rør. 

20:34  Kirsebærhaven  Ild i Container i det fri  Ild i container i det fri. Slukket med 1 HT- rør. 

20:37 Utterslev Torv  Ild i affaldsoplag i det fri  Ild i affaldsbøtte i det fri. Slukket med 1 HT-rør. 

21:02  Immerkær   Ild i Affald i det fri  Ild i affald i det fri. Slukker med 1 HT-rør. 

21:46  Vanløse Allé   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri som var smidt ind igennem knust  

rude. 

22:26  Ole Maaløes Vej  Ild i container i det fri  Ild i affaldscontainer ved bygning. Slukket med 1 HT-rør. Røgspredning til cirka 150 m2 bygning. 

Foretaget udluftning af bygning og tilkaldt skadeservice firma. 

22:42  Valhøjs Alle   Røg fra Lejlighed  Dør sprængt, da der ikke lukkes op. Beboer i lejligheden. Ingen brand. Vaniljekranse brændt på. 

22:54  Rødkælkevej   ISL-eftersyn   Eftersyn for røglugt fra en emhætte. Slukket for HFI-relæ. 

23:21  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

00:18  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri. 

00:44  Nørrekær   Brandalarm   Fyrværkeri smidt gennem armeret rude. Ingen brand, men røg i rummet. Udlufte tog retableret. 

 



 

DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-12-2016 til kl. 08.00 den 30-12-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
30-12-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 3 af 3 

04:54  Dexter Gordons Vej  Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade forårsaget af løs varmeslange i teknikrum  

på 5. sal. Lukket for vandtilførsel samt efterset underliggende etager for vandskade. Vandstøvsuget 

underliggende etager og tilkaldt skadeservice firma. 

07:17  Højdevej   Ild i bygning   Røg fra lejlighed grundet defekt elinstallation i klædeskab. Slukket med HT-rør. Udluftet lejligheden  

og efterset loftet, 5. sal samt underliggende lejlighed for røgspredning, iab. Overdraget  

skadestedet til politiet. 

07:42  Slotsholmsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


