
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-10-2017 til kl. 08.00 den 20-10-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:27 Rymarksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

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

 09:23 Bernstorffsgade Arbejdsulykke Assistance til ambulancetjenesten. 

 09:48 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

 10:42 Kastellet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:07 Faksegade /  Springtæppe Assistance ved springpudeaktion. 
 Rosenvængets Allé 
 
 11:19 Kettegård Alle   Brandalarm      Falsk alarm, alarmtryk taget uden grund.  

 11:41 Vanløse Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 12:33 Vanløse Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning pga. ventilationsanlægget var gået i stykker. 

 12:54 Kronprinsessegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 13:08 Vanløse Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning pga. ventilationssystemet var gået i stykker. 

 13:18 Kastellet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:28 Kenny Drews Vej Elevator stop Assistance ved elevatorstop. Åbnet elevator og hjulpet 5 personer  
 ud på 2. sal. 
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 16:19 Edvard Thomsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 18:14 Amagerbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 18:40 Adelgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 22:28         Hedemarksvej          Brand i det fri Ild i aviser og en skraldespand, slukket med HT. Rør. 

 22:52 Hambrosgade Brandalarm Automatisk brandalarmeringsanlæg medførte tidlig rekvirering af  
 Beredskabet. En brand i et garageanlæg hvor 3 motorcykler  
 brændte. Ved beredskabets ankomst konstateres røg fra et ca. 1000 
 m² stort garageanlæg. Sprinklersystemet var aktiveret. Opgraderet  
 udrykningen med flere ressourcer. Indsat 1 røgdykkerhold med 1  
 højtryksrør fra østlige gavl via port. Indsat 1 røgdykkerhold fra  
 syd- / vestlige facade med 1 højtryksrør via port. Rekvireret trailer  
 med 4 overtryksventilatorer til ventilering. Afbrudt fra  
 sprinkleranlæg. Foretaget eftersyn af overliggende etager, intet at  
 bemærke. Tilkaldt skadeservicefirma til følgeskadebekæmpelse.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 
 
 00:02         Bibliotekstorvet         Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 00:03 Ragnagade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 
 
 00:05         Nyvej                 Brand i det fri Intet fundet.  

 00:11 Peder Lykkes Vej Røg fra lejlighed Ild i lejlighed, ved beredskabets ankomst er beboeren kommet ud af 
 lejligheden. Beboeren blev overdraget til ambulancemandskabet  
 og akutlægen og efterfølgende bragt på hospitalet. Indsat 1  
 røgdykkerhold med 1 højtryksrør til slukning af mindre brand i  
 stueetagen. Røglemmen i trappen virkerede ikke, rejst drejestige for 
 åbning af røglem udvendigt fra, efterfølgende udluftet trappen for  
 røgspredning. Foretaget eftersyn af lejligheder tilknyttet trappen  
 hvor beboerne var hjemme, intet at bemærke. Opskåret ca. 1 m²  
 gulv i lejligheden for eftersyn af brandspredning. Tilkaldt  
 skadeservicefirma og overdraget skadestedet til politiet samt  
 skadeservicefirma.                                                                                 
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06:33   Høvedstensvej   Container brand       Ild i papircontainer, slukket med HT. Rør. 

 

 

 

 

 

 

 

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