
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-10-2016 til kl. 08.00 den 12-10-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:31 Humlehusene Brandalarm Blindalarm uden påviselig grund. 
 
 09:10 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Alarm udløst af ukendt årsag. Centralskabet kunne ikke retableres hvorfor tekniker 
 Blev tilkaldt. 

 09:31 Vester Farimagsgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 Arbejde tæt på detektoren. 
 
 10:03         Damgårdsvej           Ild i affald  Anlagt bål ( forladt ) Kar med olie antændt. Slukket med 2 trykvandslukkere.                       

  

 10:19 Ny Carlsberg Vej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:36 Trangravsvej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 12:13 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig røg fra tyverisikringsanlæg. 

 12:17         Avedøreholmen         Brandalarm Blind alarm. Aktiveret pga. røg fra ovn. 

 13:48 Løvstræde Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget 

 14:56 Frederiksberg Alle Brandalarm Alarm udløst af håndværker 

 16:11 Sundkrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen 

 18:28 Nordre Fasanvej Færdselsuheld Udlagt absol for spild af brændstof 

 20:06 Ålekistevej Eftersyn Svag lugt fra afløbsrens foretaget udluftning 

 20:09 Strandlodsvej Røg fra bygning Ild i styrolitplader i kælder på ejendom under opførsel 

 20:57 Amagerbrogade Ild i affald Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 



Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
 
 21:45         Bymuren  Ild i Container Ild i container. Slukket med 1 HT. 

 21:56         Bymuren Ild i container Ild i container. Slukket med 1 HT 

  

 22:40 Vingårdstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 23:30 Nørrebrogade Ild i affald ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 23:46 Staldgade Ild i affald Brand i sammenpresset pap i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 01:19 Robert Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 01:22 Dagmarsgade Ild i bil Kraftig ild i bil 

 01:54 Amaliegade Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.  
 Foretaget eftersyn, iab. 

 04:01 Danneskiold-Samsøes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 05:51 Frederiksberg Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 07:01 Edvard Thomsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 07:17 Bernstorffsgade Ild i affald i det fri Ild i affald i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 07:43 Motorring 3 Trafik ulykke  

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