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08:23 Nørre Voldgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren. 

09.23 Kettegård allé  El.-instal.-Brand  Eftersyn for røglugt i daginstitution. Fundet mulig defekt i indbygningsspot, overdraget til vicevært. 

09:55 Carl Nielsens Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

10:31 Norgesgade  Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

12:50 Krimsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

13:07 Lindevangs Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

13.18 Brandstrupvej  Skorst.brand  Røgudvikling fra produktionsanlæg. Rejst drejestige for eftersyn. Fundet mindre glædebrand, afslukket med  

HTér. Overtryksventileret bygningen. 

13:38 Slotsholmsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

  

13:48 Solbjerg Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af personalet med henblik på evakuering af skolen. 

15:42 Kastelsvej  Eftersyn  Eftersyn foretaget idet håndværker ved nedtagning af røgmeldere havde udløst brandalarmeringsanlæg. 

16:30 Østerbrogade  Eftersyn  Eftersyn for gaslugt i det fri. Lugten lokaliseret til en IRMA, hvor der blev arbejdet med Epoxy maling. 

17:01 Landsdommervej Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. 

19:04 Østergade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

19:15 Portugalsgade  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

19:58 Kobbelvænget   Container-Mindre brand Ild i papirkurv, slukket af tilskuer før beredskabets ankomst. 

 



 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-10-2016 til kl. 08.00 den 18-10-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
18-10-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 2 af 2 

23:16 Under Elmene  Eftersyn  Eftersyn for røglugt. Svag lugt af brændt papir konstateret. Foretaget eftersyn på hovedtrappe samt  

bagtrappe, iab. 

00.54 Park allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af madlavning. 

03:11 Nørre Farimagsgade Eftersyn  Foretaget eftersyn for "susende" lyd fra loftet. Ved eftersynet konstateres dampudsivning fra varmerør på  

loftet. Afbrudt for ejendommens centralvarme anlæg og tilkaldt ejendommens VVS firma. 

04.07 Brunevang  Eftersyn  Eftersyn gr. røgalarm der hyler. Ved nærmere eftersyn viste lyden sig, at stamme fra vækkeur. 

05:44 Nordre Fasanvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


