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  09:02                    Esplanaden                             Brandalarm                       Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:08                     Rosenørns Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 09:27 Wildersgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 09:32 Kirkegårdsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med ophjælpning af borger. 

  10:46 Park Alle Brandalarm Melder aktiveret af håndværkers arbejde tæt på melder. 

  12:07 Kystholmen Trafik ulykke Bil mod bil, 2 patienter overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning foretaget. 

 13:12 Sjællandsbroen Olie spild Meget begrænset oliespild som var skyldet væk ved beredskabets ankomst. 

  13:59 Stamholmen Brandalarm Alarmen aktiveret af røgmaskine. 

  14:01 Dyringparken Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig grund. 

 14:16 Lindevangs Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 15:21 Godthåbsvej Bygn.brand-Etageejendom Kortslutning i samledåse på stillads, slukket med Co2 ved beredskabets ankomst.  
 Foretaget eftersyn, intet at bemærke. Håndværker på stedet demonteret  
 ledningerne for at undgå yderligere kortslutninger. 

 15:42 Hækkevold Bål på gade Bål på gade   Ild i legehus slukket med 1 HT'er 

 15:48 Rued Langgaards Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra opvaskemaskine. 

  15:53 Slotherrens Vænge Brandalarm Alarmen aktiveret af os fra madlavning. 



 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-11-2016 til kl. 08.00 den 19-11-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
19-11-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 2 af 3 

 15:54 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 16:32 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:36                     Kildeager                                Røg fra Lejlighed                         Røg fra Lejlighed   Røg fra en glemt gryde. 

 17:15 Skoleholdervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

  18:52 Strandskolevej Brandalarm Alarmen aktiveret af damp. 

 20:37 Sjælør Boulevard Redning andet Vandskade fra loft/inddækning i stueetagen. Foretaget eftersyn samt kontaktet  
 varmemesteren for bygningen. Varmemesteren lukkede for vandtilførslen samt  
 tilkaldte en VVS installatør. Tilkaldt låsesmed for adgang til 1. sal. Konstaterede  
 oversvømmet badeværelsesgulv pga. stoppet afløb. Varmemesteren overtog det  
 videre forløb. 

 23:15 Værnedamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af "røg" fra røgkanon anvendt ifm. fest. 

 00:08 Nattergalevej Eftersyn Tilkaldt til et eftersyn da en røgalarm var aktiveret i en beboeleseejendom.  
 Konstateret at detektoren var aktiveret uden påviselig grund. 

 01:04 Hoffmeyersvej Ild i container Ild i 3 containere, slukket med 1 HT-rør tilsat skum. Skur varmeskadet pga.  
 strålevarme. 

 01:28 Silkegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 02:25 Bystævneparken Brandalarm Eftersyn af aktiveret varslingsanlæg. Konstateret brandtryk aktiveret af ukendt  
 årsag, retableret anlægget. 
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 03:45 Hammerensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af "røg" fra røgkanon anvendt ifm.  
 diskotek. 

 04:06 Junggreensvej Ild i container Ild i 3 containere, slukket med 1 HT-rør tilsat skum. 

 05:20 Finsensvej Brandalarm Blind alarm, teknisk fejl, retableret anlægget igen. 

 07:19 Saxogade / Matthæusgade Eftersyn Røg fra gammel udluftningsskakt til fjernvarmeanlæg. Slukket glødebrand i skakt  
 med lidt vand fra HT-rør. Eftersyn foretaget i nærliggende bygning, iab. 
 
  07:41                     Peders Kilde                            Eftersyn Eftersyn for gaslugt. Intet fundet. 

   
 

 

 

 

 

 

 

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


