
 

 

 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-12-2016 til kl. 08.00 den 14-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 

 08:54 Artillerivej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 09:43 Banegårdspladsen Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 12:15 Vesterbrogade Trafik ulykke Ved brandvæsenets ankomst vurderede ambulancepersonale, at  
 der ikke var behov for brandvæsenets assistance til udtagning af  
 patient. Mødt ikke i brug. 

 12:36 Amaliegade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 brødristning. 
 
 12:39                        Risbjergvej                           Brandalarm  Blind alarm. Aktiveret uden påviselig grund. 

         

 12:52 Sionsgade Røg fra kælder Ild i affaldscontainer i bunden af affaldsnedstyrtningsskakt.  
 Container med indhold slukket med HT-rør og bragt op i det fri.  
 Trappeopgang ventileret med ventilator, da der var direkte  
 forbindelse mellem affaldsskakt og trappe. Foretaget eftersyn i  
 stuelejligheder th. og tv. da der var direkte adgang til affaldsskakt  
 fra disse lejligheder. Foretaget øvrigt eftersyn og overladt  
 skadested til politi. 

 13:48 Ørestads Boulevard Brandalarm. Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 
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 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 

 13:59 Borgmester  Brandalarm. Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 Christiansens Gade arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 

 15:30 Fiolstræde Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 

 16:01 Slotsholmsgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning i kantine etagen under. 

 16:42                      Amagermotorvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

 17:38 Apollovej Eftersyn Beboer havde slukket mindre ildløs i loftslampe. Lampe afmonteret. 

 17:43 Stengade Røg fra kælder Mindre glødebrand i kælder slukket med HT rør 

 18:10 Georg Brandes Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 18:56 Vangehusvej Skorst.brand-Eftersyn 

 22:53                     Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 04:12 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning 
 
  05:50                      Strandskolevej                      Brandalarm Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund.   

 06:40 Fiolstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:52 Kanonbådsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

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