
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-03-2017 til kl. 08.00 den 22-03-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:15 Amagermotorvejen Trafik ulykke 2 Biler kørt sammen, 1 person kommet til skade, sikring af skadested og frigørelse. 

                                                                                                                                        
 08:19 Istedgade Ild i bygning Ild i bygning, nedløbsrør på ydersiden af bygningen blev slukket med  
 1 HT. rør tilsat A-skum. 

 08:27 Øster Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg(ventilationsanlæg). 

 09:16 Sofus Francks Vænge Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 11:39 Forbindelsesvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 12:23 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af  
 rørsystemet. 

 13:31 Smørumvej Eftersyn Eftersyn af intern røgalarm, intet at bemærke. 

 14:00 Tomsgårdsvej Trafik ulykke Færdselsuheld uden fastklemte, kun materiel skade, vejbane ryddet. 

 14:01 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 14:01 Ottiliavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 14:04         Valby langgade Gas-Gaslugt i bygning Eftersyn for gaslugt i butik, utæt ventil fjernet. 

 14:09 Hans Kirks Vej Brandalarm Røg fra lejlighed, gløder havde antændt noget tøj, slukket før  
 Brandvæsnets ankomst. 

 15:08 Kristianiagade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 15:13 Rued Langgaards Vej Brandalarm Blind alarm, lampe sat op foran linjedetektor. 

 16:30         Digevej Brandalarm Ild på toilet, slukket med slangevinde, gangen udluftet. 

 16:41         Guldborgvej Brandalarm Blind alarm, uden påviselig årsag.  

 17:07 Kongens Nytorv Eftersyn Eftersyn efter brand i generator, slukket før Brandvæsnets ankomst. 

 17:26 Hans Knudsens Plads Eftersyn Ild i lejlighed, slukket med 1 HT, beboer reddet ud og overgivet til  
 ambulance personalet. 

 19:17 Mozarts Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 21:16 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 01:41 Cort Adelers Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 07:14 Peter Graus Vej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

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