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 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-01-2017 til kl. 08.00 den 08-01-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:04 Højbro Plads Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn 
 foretaget, intet at bemærke. 

 08:24 Støberigade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn 
 foretaget, intet at bemærke 

 08:26 Nyhavn Ild i container Mindre brand i skraldesug, slukket med HT-rør tilsat a-skum. 

 09:04 Amaliegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning 

  

 09:34 Frydenhøjstien Brandalarm Blind alarm, idet der var trængt vand/fugt i detektor. 
 
 09:43 Høvedstensvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 11:03 Toldskrivervej Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn 
 foretaget, intet at bemærke 

 12:32 Reberbanegade  Ild i bil Ild i bil, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, intet  
  at bemærke. 

12:40 Langagervej Brandalarm Blind alarm, idet en medarbejder ved en fejl havde aktiveret et alarmtryk i bygningen.   
 
12:41 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

14:00 M Bechs Alle Brandalarm Blind alarm, idet der var trængt vand/fugt i detektor. 
 
14:14 Degnemose Allé  Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
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14:44 Hjørringgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn 

 foretaget, intet at bemærke 

 16:15 Troels-Lunds Vej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet 

 16:53 Løngangstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 17:39 Charlotte Muncks Vej Ild i lejlighed Ved beredskabets ankomst, ses flammer i 3 sals lejlighed. Tryksat  
 opgang og indsat 1 tur i lejlighed for eftersøgning samt afslukning  
 af ildløs. Ingen personer fundet i lejligheden. Foretaget eftersyn i  
 ovenliggende lejlighed samt spidsloft for røgspredning, intet at  
 bemærke. 
 Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma. 

 17:44 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren 

 17:46 Løngangstræde Oversvømmelse Mindre vandskade i forbindelse med defekt sprinkler pumpe.  
 Beboer ville selv kontakte ejendoms ejer. 

 17:46 Horsedammen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
18:26 Jernbane Allé Oversvømmelse Afløb på håndvaske var bevidst tilstoppet, og vandhaner åbne. I  

 værksat afhjælpning af vandskade med vandstøvsuger, og  
 opsamlet vand på et areal af 45m2. 
 Skadestedet overtaget af personale. 

  
19:02 Roskildevej Brandalarm Blind alarm, idet en utæthed i sprinkleranlægget havde udløst alarmen. 
 
20:04 Hans Knudsens Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

 tobaksrygning tæt på detektoren 
 
21:19  Vallensbæk Torvevej  Trafikulykke       Personbil mod lygtepæl, beredskabet sikrede skadestedet, indsat en brandmand som nødbehandler, 

                               assisterede ambulancetjenesten med skånsom udtagning af patient. Beredskabet ryddet kørebanen                                                      

                               for vragdele. Skadestedet overdraget til politi. 
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 21:29 Hvidovrevej Brandalarm Frost sprængt rør til sprinkler, tekniker på adressen. 

 23:32 Baunedammen Skorstensbrand Ild i skorsten. Bygningen ventileret, foretaget eftersyn. Overdraget skadested til skadeservice firma. 

 23:57 Peder Hvitfeldts Stræde Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen 

 00:26 Sundholmsvej Eftersyn Assistance til Københavns ejendomme. 

 00:33 Platanvej  Oversvømmelse Vand på vejen grundet tilstoppet kloak, ved metro byggeplads.  
  Metroselskabet håndtere selv problemet. 

 02:50 Uplandsgade Ild i bil Ild i bil, slukket med HT-rør. 

 02:58 Vandkunsten Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 05:21 Nyhavn  Redning Andet Person i vandet. Ved ankomst er personen kommet op af vandet.  

 05:39 Voldboligerne Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient 

 

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


