
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-04-2016 til kl. 08.00 den 15-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:35 Nyelandsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme 
  tæt på detektoren. 

 08:48 Banegårdspladsen Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 09:09 H.C.Ørsteds Vej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst. 

 10:52 Overgaden oven Vandet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
10:58          Stationsparken          Brandalarm               Blindalarm, brandtryk taget ved fejl af håndværker. 

 11:08 Christmas Møllers Plads Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 2 køretøjer var  
 involveret. Ryddet vejbanen for vragdele m.v. samt overdraget skadestedet til  
 politiet. 

 12:42 Nørregade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 12:57 Kingosgade Eftersyn Eftersyn foretaget i opgang, konstateret svag lugt af lim eller lignende. Foretaget  
 måling med gasdetektor, intet udslag. Intet øvrigt at bemærke. 

 13:27 Carsten Niebuhrs Gade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

 13:38 H.C. Andersens Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af  
 anlægget under udførelse af andet arbejde. 
15:08 Støvnæs Allé Assistance til politiet Assisteret politiet med dykkere i forbindelse med eftersøgningsopgave. 

15:43 Brøndby Strand Centrum Røg fra bygning Blind alarm idet anmelders antagelser viste sig at være røg fra optænding af grill.  

17:32 Jagtvej Ild i container Stoppet på radio før ankomst. 
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19:57 Nørrekær Ild i skraldespand Slukket ved ankomst. 

22:23 August Wimmers Vej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

23:41 Engholmen Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

03:31 Nørrebrogade Eftersyn Ild i stålkasse med pap og kul slukket med en vandslukker. Foretaget eftersyn iab. 

03:50 Præstegårds Allé Brand-Bil i det fri Ild i biler, slukket med HT-rør og C-rør tilsat A-skumvæske. 3 biler udbrændt,  
 yderligere 2 biler varmeskadet. Overdraget skadestedet til politiet. 

07:11 Gothersgade Bygn.brand-Butik Eftersyn foretaget iab. Konstateret ingen brand og ingen anmelder på adressen. 

07:17 Godthåbsvej Bygn.brand-Butik Ild i butik, slukket med lidt vand fra HT-rør. Sprængt dør til butik for adgang.  
 Foretaget ventilering af butikslokale med PPV (delt dør-princippet) samt efterset  
 og ventileret ovenliggende lejligheder på 1. og 2. sal for lidt røg. Overdraget  
 skadestedet til politi og skadeservicefirma. 

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