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08:22  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
09:24  Jens Munks Gade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
09:33  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Anden årsag til blind alarm. Teknikkers arbejdede på sprinkleranlæg. Teknikker havde orienteret  
       vagtcentralen om at anlægget skulle sættes i service inden arbejdets begyndelse. Vagtcentralen havde  
      ved en fejl ikke fået sat anlægget i service.  
 
10:41  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:57  Ryesgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
11:41  Strandboulevarden  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
13:28  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:41 Avedøre Havnevej Trafikulykke  Trafikulykke mellem lastbil, ladvogn og kassevogn. Sikring af skadested. En patient med nakkesmerter  
       overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet fejet for vragdele og kassevognen flyttet ind i  
       græsrabatten. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
16:02 Øster Voldgade  Brandalarm   Anden årsag til blind alarm, utæt ventil i sprinkler rum, teknikker tilkaldt.  
 
16:04  Gyldenløvesgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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16:27  Tuborgvej   Røg fra Lejlighed  Ved beredskabets ankomst er der røg fra lejlighed. Politiet allerede mødt, de har smadret et vindue til  
       boligen, og de har kontakt til en person der ligger på gulvet i stuelejligheden. Politiet vurderer at  
       der er for meget røg til at de kan gå ind i lejligheden. Et røgdykkerhold fra beredskabet indsat med HT  
       til personredning. Person i bolig reddet ud til ambulance. Årsagen til branden var en kogekedel- 
       underdel der var placeret på tændt komfur, som blev afslukket i køkkenvask af brandmandskabet.   
       Lejligheden overtryksventileret og eftersyn foretaget med termisk kamera. Skadestedet overgivet til  
       rekvireret skadeservice samt politiet.  
 
16:31 Solmarksvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:51  Sandbygårdvej  Ild i lejlighed  Ved ankomst er der en mindre ildløs i stuen i lejlighed på 1 sal, samt en del røgudvikling. Ildløs er  
       begrænset til 60X60 cm fyrtræsgulv samt 20X40 cm træside på lille gård til skildpadder. Der er    
       gennembrænding i gulvet svarende til 10X15cm. ildløs slukket med 1 HT-rør. Lejlighed og opgang  
       ventileret, ligeledes er der fortaget eftersyn af under og overliggende lejligheder, iab. Beboer i  
       lejligheden efterset af ambulance, iab. Beboer med barn, samt et større antal krybdyr varetages af  
       Politiet og SSG, der overtager skadestedet.  
 
17:10  Frederik V's Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en pressostat blev aktiveret pga. utæt ventil.  
 
17:13  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:12  Sjællandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:44  Lemnosvej   Eftersyn   Eftersyn for intern røgmelder i gang i lejlighed, hvor der var blevet slebet gulv i dag. Ingen røg eller  
       brand, melder formentlig aktiveret pga. støv.  
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19:01  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
20:00  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:52  Rosengade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
21:01 Brøndby Møllevej Røg fra lejlighed Ressourceperson modtager beredskabet som oplyser at der er røg fra lejlighed på 1 sal. Indsat et  
       røgdykkerhold, til rekognoscering. Mindre ildløs i bord, efter en glemt cigaret. Lejligheden udluftet  
       ved hjælp af overtryksventilator.  
 
23:03  Tagensvej   Eftersyn   Eftersyn, ved beredskabets ankomst er lejligheden i stuen røgfyldt, og der er en del røg i opgangen,  
       grundet mindre ildløs på komfur i køkken. Beboer fra lejligheden er kørt på hospitalet tidligere på  
       dagen og hjemmeplejen var blot forbi med piller og opdager ildløs. Lejligheden og opgangen  
       ventileret med overtryksventilator. Papir og andet på komfuret efterslukket med vand fra køkkenvask.   

Ingen nævneværdig skade på andet end papir mm. på komfur. Skadestedet overdraget til 
hjemmeplejen. 

 
23:55  Støberigade   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
00:10  Rovsingsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
02:02  Thomas Koppels Allé  Ild i bil  Ved beredskabets ankomst til stedet var der brand på ladet af ladbil samt i bålhytte, bænke og i hø    
       placeret på jorden. Slukket med HT-rør.   
 
06:20  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-11-2017 til kl. 08.00 den 15-11-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
15-11-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 4 af 4 

07:27 Vognmagergade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren. 
 
07:44 Artillerivej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 


