
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-02-2017 til kl. 08.00 den 18-02-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
 08:05 Nordre ringvej  Brandalarm Blind alarm pga. madlavning. 
 
 08:06 Hovmestervej  Røg fra etageejendom Skæring i jernnet med vinkelsliber, årsag til lettere røglugt. Røgalarm 
                                                            I opgang udløst. 
                                                            Kælder udluftet og arbejde indstillet.                                     

 09:19 Peder Lykkes Vej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 09:57 Johan Semps Gade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 
 
 10:33         Brøndbyøster Boulevard   Brandalarm Blind alarm uden påviselig årsag.  
   
 10:49         Rødovrevej             Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:03         Hannemanns Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 

 12:16         Finsensvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 12:31 Øster Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 12:34         Motorring 3            Ild i bil Ild i bil, slukket med HT. Rør med skum. 
 
 12:51         Halvejen               Brandalarm Blind alarm uden påviselig årsag. 

 12:52 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 12:52 Bryggervangen  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 13:20 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
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 14:33 Bygårdstræde Eftersyn Intet fundet på adressen.  

 15:17 Digevej Brandalarm  Blind alarm, pga. rygning tæt på røgmelder. 
 
 17:22         Kirkebjerg Alle          Brandalarm Blind alarm pga. rygning under røgmelder.  
 
 17:50         Blokland               Gaslugt Opgang samt lejligheder gennemgået med gasdetektor, intet at bemærke. 

 17:57 Matthæusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 19:01 Bellahøjvej Bål på gade Intet fundet på adressen. 

 20:01 Silkegade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 20:53 Rubinsteinsvej Eftersyn Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 tyverisikringsanlæg. 
 Tilkaldt for assistance til reetablering, signal ej overført. 

 21:03 Heimdalsgade Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket med 20 l vandslukker. 

 22:24          Vasbygade Eftersyn Assistance til Politiet.  

 00:17 Ålekistevej Trafikulykke Oprydning efter mindre færdselsuheld. Personbil påkørt lyskurv   
 kun materiel skade. Kørebanen ryddet og køretøjet sat ind til siden. 
 
 00:18         Halvejen               Brandalarm Blind alarm, intet at bemærke.  

 03:33 Bystævneparken Brandalarm Ved ankomst oplyser personalet der er røglugt på flere etager. 
 Melder gået på 1. sal, flere grupper går i alarm. 
 Etager undersøges og der findes røg fra affaldsskakt. Ved eftersyn  
 af kælder, findes ildløs i affaldsrum. 
 Slukket med 1 højtryksslange. Ingen risiko for brandspredning. 
 Gange, trappe og kælder udluftet for røg. 
 Skadeservice og brandevaluering tilkaldt. 
 
 03:35         Hovedvejen            Brandalarm Blind alarm, uden påviselig årsag. 
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 05:50 Østerbrogade Trafikulykke Oprydning efter eneulykke, påkørsel af betonklods.  

 

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