
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-04-2016 til kl. 08.00 den 29-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:01 Slesvigsgade Brandalarm Ved ankomst konstateres røg på 2 toiletter, der var sat ild to toiletruller. 
 Ruller slukket i håndvask og området udluftet. 
 Politiet tilkaldt. 

 09:19 Ågade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

 09:20 Værnedamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af  
 anlægget under udførelse af andet arbejde. 

 09:42 Finsensvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor. 

 09:51 Klitmøllervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 09:55 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af  
 anlægget under udførelse af andet arbejde 

 10:09 Østergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 12:10 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 12:18 Mozarts Plads Ild i kælder Røg fra lyskasse, formentlig henkastet cigaret der havde antændt affald med  
 videre. Ingen indsats. 

 12:38 Ny Kongensgade Eftersyn Melding om røg omkring bro i havnen. Eftersyn foretaget, lækage fra varmerør. 

 13:55 Tornehøj Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 14:08 Sjælør Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 14:51 Bernstorffsgade Brandalarm Anden årsag til blind alarm. 

 15:11 Horsensgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 15:20 Frederikssundsmotorvejen Trafikulykke Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Sikret skadestedet med køretøjer. 1 person fastklemt under 
    køretøj, frigjort med løftepuder og overgivet til ambulancetjenesten. Rengjort vejbanen og overdraget  
    skadestedet til politiet. 

 15:49 Vasbygade Oliespild Oprydning efter materielt færdselsuheld. Ambulance tilkaldt til patient med  
 nakkesmerter. 
 15:51         Albertslundvej          Trafikulykke Færdselsuheld med 3 biler impliceret. Sikring af skadestedet. 

 16:27 Ørestads Boulevard Ild i bil Ild i ledningsnet på køretøj, slukket med CO2-slukker. 

 16:50 Valkyriegade Eftersyn Lokal røgmelder aktiveret pga. af røg fra madlavning. Bolig efterset, intet fundet. 

 17:03 Nørrekær Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:18 Sejrøgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet 

 17:47 Holmens Kanal Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 19:05 Peder Lykkes Vej Forurening andet Anmelder mener der lugter af æter eller lignende i opgang. 
 Forholdet undersøgt, 5 lejemål gennemgået, intet fundet. Overgivet til politiet. 

 20:05 Asger Jorns Allé Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 20:57 Kongens Nytorv Eftersyn Mindre brand, ukendt årsag, slukket før ankomst. 

 21:05 Frederiksholms Kanal Eftersyn Eftersyn for røg i området, konstateret damp fra varmerør, intet foretaget. 

 22:57 Sønderjyllands Alle Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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 06:36  Ærøvej   Bygn.brand-butik   Ild i friture, slukket af ejer før beredskabets ankomst. Butik og baglokale udluftet,  
          ingen brandskade i bygningen. 
 
 07:36  Hvidovrevej  Trafikulykke   Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Sikret skadestedet og assisteret ambulancetjenesten. 
 
 

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