
 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-09-2016 til kl. 08.00 den 09-09-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
09-09-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 1 af 3 

 
09:26  Dampfærgevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:18  Sankt Annæ Plads  Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
13:10  Magistervej   Eftersyn   Hjemme røgmelder aktiveret i lejlighed. Foretaget eftersyn gennem brevsprækken  

med gasmåler, iab. rejst drejestigen på for og bagsiden af bygningen, iab.  
Overdraget skadestedet til politiet. 
  

13:47  Gyldenløvesgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
arbejde tæt på detektoren. 
  

14:03  Borgmester Christiansens Gade  Ass. til ophjælpning  Stoppet pr. radio af hjemmeplejen, da der ikke var brug for beredskabets hjælp.  
 
14:05  August Bournonvilles Passage  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren. 
  

14:34  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
arbejde tæt på detektoren. 
  

14:55  Borgmester Christiansens Gade Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
16:22  Carsten Niebuhrs Gade  Oversvømmelse  Lastbil påkørt vandrør til oppumpet grundvand fra tilstødende byggeplads.  

Lastvognen havde ikke fået sænker kranen. Sikret skadestedet. Lukket for vandet  
ved stophane. I samarbejde med entreprenør som stod for rørføringen, skilt  
rørende fra hinanden og flyttet ind i græsrabatten. Overdraget skadestedet til  
formand for rørfirmaet. 
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17:03  Gråspurvevej   Ild i affald   Ild i visne blade ca. 10 m3, i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget  
eftersyn, iab.  

 
17:08  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
18:02  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm, idet trapperumssprinklingen fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af  

anlægget.  
 
20:07  Højbro Plads   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  

korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
  

20:28  Sundbygårds vej  Brandalarm   Alarmen udløst på grund af ild i tøj på værelse, beboer var kommet ud før  
brandvæsenets ankomst. Slukket tøjet med bygningens vandfyldte slangevinde.  
Foretaget eftersyn og udluftning, iab. Beboer behandlet med ilt og overleveret til  
ambulancetjenesten. 
  

22:49 Ruten   Ild i container  Unge mennesker varmede sig ved bål i olietønde. beredskabet ikke foretaget sig  
noget da det er kontrolleret afbrænding og der ikke er fare for brandspredning.  
Overdraget skadestedet til politiet. 

00:16 Svendebjergvej  Brand alarm  Blind alarm, årsag ukendt. 

03:06  Fyrbødervej   Røg fra bygning  Ild i serverrack i kælder, slukket med HT-rør og CO2 slukker. Serverrack  
brandskadet, kælder ca. 400 m2 røg og sodskadet. Foretaget eftersyn i lejligheder  
over brandstedet og konstateret at der var lille røgspredning til ejendommen  
formentligt på grund af ventilationsanlæg i ejendommen, kombineret med  
åbentstående vinduer. Overdraget skadestedet til politi og  
følgeskadebekæmpelsesfirma.  
Da flere personer henvender sig ved kl. ca. 0345 vedr. lettere røgspredning diffust i  
lejligheder spredt over flere etager, kaldes ambulance som tager sig af disse  
personer.  
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04:25  Skoleholdervej   Brandalarm   Blind alarm, alarmen aktiveret af ukendt årsag. Foretaget eftersyn, iab. 
  
04:59  Rådmand Steins Alle  Røg fra Lejlighed  Glemt gryde på kogeblus, som vægter tidligere på natten havde fjernet fra  

industrikøkken i kælderetagen. Foretaget eftersyn, iab. 
  

05:15  Åkandevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

06:04  Frederikssundsvej  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

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


