
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-11-2017 til kl. 08.00 den 08-11-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:50 Fabrikmestervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:03 Kløvermarksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:22         Bygangen Brand i butik Ild i rygeovn, slukket med HT. rør og butik udluftet.  

 10:24 Frederiksberg Alle Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 11:04         Priorparken            Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde.  

 11:36         Essedal Brandalarm Blind alarm, grundet støv. 

 12:05 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 12:17 Ruten Ild i bygning Ild i madvarer i industriovn, med kraftig røgspredning i køkken  
 samt kølerum. Tryksat butik for hindring af røgspredning til denne,  
 samt indsat 1 tur med HT-rør for afslukning af ildløs.  
 Ventileret køkken og kølerum med overtryksventilator. 
 Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice firma. 
 
 12:20         Blytækkerporten        Brandalarm Blind alarm, grundet rygning tæt på melder.  

 12:21 Frederiksberg Alle Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 12:32 Sjæleboderne Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 13:23 Emblasgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 13:44 Grønløkkevej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 13:52 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 14:25 Martensens Alle Redning Andet Drejestigen rejst for at nedtage løs tagsten i tagrende. 

 15:46 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 16:01 Adelgade Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 beredskabets ankomst. 

 16:07 Nyhavn Forurening andet Mindre tynd oliefilm i kanalen ved Nyhavn - ca. 15 m2 
 Vurderes til så lille et omfang, at det forsvinder med tiden. 

 16:26 Enghavevej / Enghave  Ild i skraldespand Intet fundet. 
 Plads 

 16:27 Kroghsgade Brandalarm       Foretaget eftersyn af lejlighed, fundet 3 æg der var kogt tør i gryden. 

 16:41 Skagerrakvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:59 Elga Olgas Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 17:21 Tagensvej Ild i affald Bål slukket med 10 l vandslukker. 

 17:59         Rensenlund            Redning Assistance til ambulancetjenesten.  
 
 18:04         Valhalsgade            Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  
 18:38         Vestre Strandvej         Ild i knallert Ild i knallert, slukket med vandslukker.                  

 19:16 Jernbane Allé ild i affald ild i affald, slukket før beredskabets ankomst. 

 22:49 Fensmarkgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikrings  
 anlæg. 

 02:17 Thoravej Eftersyn Sprunget vandrør bag køleskab. Lukket for vandet til lejligheden, og 
 suget ca. 40 liter vand op fra gulvet.  
 Beboere håndterede selv det videre forløb. 
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 04:13 Istedgade Ild i container Ild i container med byggeaffald, slukket med 2 HT-rør. 

 06:50 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 07:19 Nygade Olie spild Oliespil på gade, efter påkørsel af betonklods. Københavns  
 kommune på stedet, og sørger selv for oprydning. 

 07:25 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 07:36 Løvstikkevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

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