
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-02-2017 til kl. 08.00 den 11-02-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:19 Store Kongensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 08:24 Nordre Ringvej Brandalarm Alarmen aktiveret af defekt brandtryk. 

 08:30 Hans Knudsens Plads Ass. til ophjælpning Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 09:03 Hejrevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:10 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:28 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 09:50 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 

 10:15 Rådhuspladsen Redning Andet Fjernelse af istapper fra facaden på Københavns Rådhus. 

 10:24 Løvstikkevej Brandalarm Detektor udløst på grund af røg fra ny installeret ovn, strømmen  
 afbrudt. 

 10:33 Gammel Køge Landevej Ild i villa Glemt madlavning forårsagede røg/damp i rækkehus. Foretaget  
 eftersyn, intet at bemærke, beboer tilset af ambulance. Orienteret  
 politiet. 

 10:35 Hillerødgade Redning Andet Assistance til Ambulance med løft af tilskadekommen mand 37  
 meter fra bunden af skakt. 

 10:36 Levantkaj Brandalarm. Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 brandvæsenets ankomst 
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 10:59 Ejby Industrivej Eftersyn Eftersyn på gammelt brandsted. Intet at bemærke. 

 11:34 Nykær Brandalarm Melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
 11:44 Ottiliavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. Tågekanon. 

 11:55 Ejby Industrivej Ild i bygning Eftersyn og efterslukning af mindre glødebrand i tagkonstruktioner i  
 teknikhus. 

 11:55 Ejby Industrivej Ild i bygning På tidligere brandsted. Kran assisterede beredskabet med  
 nedbrydning af tagkonstruktion på teknikhus for sikring mod  
 brandspredning/opblusning. Omkring kl. 19 forlod beredskabet  
 området og overdraget det videre forløb til politiet samt et  
 skadeservicefirma. 

 12:38 Birkmosevej Ild i kælder Ild i barnevogn i opgang, slukket med HT-rør. Udluftning foretaget 

 13:35 Martin Luthers Kings Vej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af  
 anlægget. 

 14:01 Tartinisvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 14:30 Esplanaden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 

 15:11 Værnedamsvej Assistance til politiet Drejestigen rejst for at nedtage istapper. Assistancen udført efter  
 aftale med politiet. 

 15:16 Voldboligerne Ass. til ophjælpning Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 15:16 Islands Brygge Eftersyn Eftersyn af mulig utæt brandhane, lukket med B-forgrener. 

 15:24 Bellahøjvej Trafik ulykke Sikring af skadested, mindre personbil kørt ind i ejendom pga. fører  
 havde fået hjertestop. 

 16:24 Bådsmandsstræde Eftersyn Nedtagning af istapper ved museum. 

 16:46 Rødkælkevej Eftersyn Mindre ildløs omkring biopejs. Slukket af beboer, eftersyn foretaget. 

 18:42 Motorring 3 Trafik ulykke Solouheld med bil på taget. Patient overdraget til ambulancen. Oprydning foretaget. 
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 18:48 Næstvedgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med løftning af  
 patient. 

 18:54 Matthæusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 19:40 Hans Knudsens Plads Brandalarm Blind alarm idet detektor var aktiveret pga. os fra madlavning. 

 20:13 Ølandsgade Ild i container Ild i 2 stk. 500 liters containere, slukket med 1 HT-rør tilsat skum.  
 Orienteret politiet på stedet. 

 20:56 Knippelsbrogade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 21:51 Rymarksvej Brandalarm Eftersyn efter mindre brand i papirkurv, slukket af personale før  
 vores ankomst. 

 01:30 Mimersgade Eftersyn Eftersyn for røglugt, foretaget 3. sal, svag lugt af brændt papir, intet at 
 finde. 

 04:09 Nørrebro Vænge Brandalarm Blind alarm, årsag til alarmen var rengøring af ovn. 

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