
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-11-2017 til kl. 08.00 den 28-11-2017                                                                                                   

Tidspunkt     Adresse          Melding              Beskrivelse 
 
 08:57   Nyholms Alle    Ild i bil      Ild i bagagerum på bil, slukket med HT. rør.                                                        

         

 08:58         Nørrebro Vænge   Brandalarm            Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp. 

 10:33 Rosenørns Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 10:51 Lille Kongensgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 11:00 Juliane Maries Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:01 Brydes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 12:57 Nordre Frihavnsgade Eftersyn Eftersyn af intern brandalarm. 

 13:03 Høvedstensvej Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på melder.  

 13:26 Juliane Maries Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:52 Godthåbsvej Assistance  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 15:38 Løvstræde Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 15:46 Tuborgvej / Strandvejen Trafik ulykke Trafikuheld med bil mod bil. Ingen personskade. 
 Sikring af skadested, oprydning. Politiet overtaget. 
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 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 
 15:59 Holmens Kanal Røg fra Institution Brand opstået i spånsug/kasse til affald under spånsug. Slukket  
 med slangevinde af røgdykkere. Kasse lagt i container, som  
 efterfølgende blev bragt til det fri. Foretaget eftersyn med termisk  
 kamera. Bygningen udluftet via røglemme. Mindre vandspild i  
 forbindelse med slukning, håndteret af medarbejdere med  
 vandstøvsuger. Skadeservice rekvireret. 

 16:15 Torveporten Ild i elkedel Nedsmeltet/brændt elkedel samt let røgspredning i butik 
 Let skade på bordplade/inventar. Butiksansat tilset af ambulance 

 17:50 Solbjerg Have Eftersyn Røgalarm aktiv uden påviselig grund. 

 18:06 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 18:24 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 18:50 Brinken Ild i lejlighed Mindre bål i lejlighed som var under renovering. 

 19:47 Amagerbrogade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

 20:41 Amerika Plads Brandalarm Annulleret under fremkørsel. Teknikker på stedet havde lavet en tilkoblingsfejl. 

 21:35 Hvidovrevej Eftersyn Eftersyn for røglugt/madlugt, kilde ikke fundet. 

 23:39 Industriholmen Brandalarm Blind alarm. 

 23:48 Bavnehøj Allé Gas udslip Ej i brug. Ingen gaslugt, politiet overtog da der var tale om en  
 sindsforvirret person. 

 01:27 Christiansborg  Gas udsklip Der havde været mindre brand i dåse med lightergas (refill  
  beholder). Branden var dog gået ud af sig selv ved beredskabets  
 ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

 07:18 Gammel Køge Landevej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en  
 detektor under nedrivningsarbejde. 
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