
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-01-2017 til kl. 08.00 den 06-01-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:48 Vigerslevvej Oversvømmelse Yderlig assistance ifm. vandstigning ved fodboldbaner, som medførte vand i kældre 
 på nogle huse. Opsat 2 klimacontainere med 6 udlagte pumper med det formål, at  
 flytte vandmasser fra fodboldbane til Å for at begrænse yderligere skader på  
 omkringliggende huse og bygninger. 

 08:50 Købmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:04 Ved Vesterport Brandalarm Anden årsag til blind alarm. 

 09:20 Guldbergs Have Eftersyn Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 10:09 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 10:19 Åbenrå Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. Anlægget var ikke aktiveret ved  
 ankomst. 

 10:29 Roskildevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 11:04 Svanevej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 11:52 Finlandsgade Ild i skraldespand Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør. 

 12:03 Sundparken Eftersyn Efter tilbagemelding fra hjemmeplejer på adressen, stoppet fremkørsel, ej i brug. 

 12:15 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
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 12:19 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 12:23 Hvidovre Havn Brand Andet Oprydning af watertubes efter oversvømmelse 

 12:46 Jernholmen Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en uidentificeret person.  
 
12:53 Åbenrå Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. Anlægget var ikke aktiveret ved  

 ankomst. 

 13:04 Tornehøj Brandalarm Blind alarm, idet da melder formentlig var aktiveret grundet fyrværkeri. 
 
 13:28 Holmbladsgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret pga. tryktab i  
 sprinklersystemet. 

15:42 Gamle Landevej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en uidentificeret person.  
 
16:30 Fiolstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:43 Teglholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
 uden at have frakoblet gruppen. 

 17:10 Holmbladsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 18:08 Matthæusgade Ild i affald Mindre brand i lidt plastaffald, slukket med en trykladet vandslukker. 

 18:22 Katholmvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af beboer. 

 18:45 Åbenrå Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. Anlægget var ikke aktiveret. 

 19:11 Haydnsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 

 
 
 6. januar 2017                Side 2 af 3 

 



 

 

 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 22:19 Sølvgade Eftersyn            Blind alarm, idet anmelders antagelse for ildløs ikke var korrekt. 

 22:21 Nyhavn Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
 22:45 Guldbergs Have Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 
 
 23:03 Roholmsvej Ild i skraldespand Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør      
 
 01:29 Hammerholmen Bygningsbrand, Industri Ild i pille-oplag. Indsats pågår stadig ved udgivelse af døgnrapporten. 
 
 03:11 Frederikssundsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 03:36 Frederikssundsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg  

 07:07 Sundkrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 07:10 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af  
 anlægget under udførelse af andet arbejde 

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