
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-02-2017 til kl. 08.00 den 07-02-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:34 Frederikskaj Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 

 08:42 Esplanaden Assistance Drejestigen rejst for at rette flag, der var viklet ind i flaglinen. 

 08:51 Dirch Passers Allé Brandalarm Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret af lift. 

 09:25 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 Madlavning 
 
 09:46 Fortvej Brandalarm Melder aktiveret grundet støv fra håndværkers arbejde tæt på melder 

 09:48 Holmbladsgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret da håndværkere havde  
 kørt lift op ved Linjedetektorer 

 10:21 Hejrevej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 11:40 Arni Magnussons Gade Brandalarm Blind alarm idet en varebil påkørt et alarmtryk. 

 12:05 Nordre Fasanvej Røg fra Butik/ Kraftig brand i solcenter. Indsat røgdykkere for afslukning samt  
 eftersøgning for personer i ovenliggende lejligheder, kælderlejlighed 
 samt tilstødende cafe. På baggrund af eftersøgning og kontakt til  
 beboerne der var kommet ud af ejendommen kunne det  
 konstateres at der ikke var nogle personer tilbage i bygningen.  
 Foretaget afslukning af brand vha. 2 HT-rør samt udlagt  
 sikringsslange. Overtryksventileret solcenter, lejligheder samt cafe.  
 En mor og datter blev tilset af ambulancelægen idet de havde  
 indåndet en del røg fra branden. Foretaget eftersyn for evt.  
 konstruktionsbrand i etageadskillelse - iab. Overdraget skadestedet  
 til politiet. 

 12:13 Øresundsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 
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 12:33 Christianshavns Torv Redning Andet/ Assistance ifm at en person i elektrisk kørestol var forulykket ned ad 
 trappen til Metroen. Personen blev tilset af ambulancepersonalet.  
 Assisteret med at bære kørestolen op ad trappen igen. 
 
 14:27  Prøvensvej Brandalarm Blind alarm. Alarmen aktiveret grundet støv fra håndværkers arbejde tæt på melder 

 15:18 Rentemestervej Brandalarm Brandalarmen aktiveret af røg fra spækbræt, placeret på tændt blus 
 på komfur. Slukket for komfuret og kølet spækbrættet. Foretaget  
 eftersyn og udluftning, iab. 

 16:14 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 16:46 Søtorvet Assistance til Københavns  Drejestigen rejst for at rette flag, der var viklet ind i flaglinen 

 17:28 Nordre Ringvej Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig grund 

 18:36 Dag Hammarskjölds Allé Røg fra trappe/ Melding om røg på bagtrappe. Foretaget eftersyn på bagtrappe, i  
 kælder samt på hovedtrappe - iab. Kontaktet beboere samt  
 foretaget eftersyn i lejligheder på baggrund om mistanke om  
 røgnedslag fra brændeovn. Fundet diverse blade der havde været  
 ild i lige ved siden af kældernedgangen. Bedt anmelder om at holde  
 øje og kontakte beredskabet igen hvis der opstod røg/røglugt. 

 18:43 Ny Carlsberg Vej Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
 sig ikke at være håndværker som brugte en skærebrænder. 

 18:51 Provstevej Bygn.brand-Etageejendom/ Ild i tørretumbler i mindre vaskeri, slukket med HT-rør. Foretaget  
 eftersyn på trappen og etagen over branden. Mindre røgspredning  
 grundet rørgennemføringer. Foretaget eftersyn af  
 ventilationsanlæg, iab. 

 19:38 Dag Hammarskjölds Allé Eftersyn Røglugt i kælder. Foretaget eftersyn vha. termokamera. Fundet  
 mindre temperaturforøgelse i underkant af dør til kælder. Skåret ca.  
 5 cm af underkanten, hvorefter der kan konstateres en mindre  
 glødebrand. Fjernet glødebrand samt båret dette til det fri. Endnu  
 en gang bedt beboerne om at være opmærksomme. 

 21:02 Georg Brandes Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning 
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 20:45 Kamstrupvej Skorstensbrand Gnister fra skorsten. Eftersyn og rensning foretaget. Beboer kontakter selv skorstensfejer 

 22:56 Sundbyvester Plads Container-Mindre Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

 04:18 Brandholms Alle Ild i bil Mindre ildløs i bil, slukket med 1 HT-rør. Politiet overtager skadestedet 

 07:11 Voldboligerne 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 24 29 75 03. 
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