
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-11-2016 til kl. 08.00 den 22-11-2016 

 Tidspunkt Adresse             Melding Beskrivelse 

 08:45 Landemærket Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 09:32 Dalgas Boulevard Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 09:40 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning. 

 10:14 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
 10:53        Vridsløsestræde        Brandalarm Blind alarm tekniker på stedet. 
  
 11:50 Læhegnet             Trafik ulykke Færdsels uheld, Sikring af skadested og oprydning.  

 12:44 Nørre Allé Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
 14:23         Dyringparken           Brandalarm               Blind alarm P.G.A. Rygning. 

 14:26 Center Boulevard Brandalarm. Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 14:56 Ørestads Boulevard Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg. 

 15:07 Skoleholdervej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 15:42 Livornovej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 17:07         Motorring 3            Trafik ulykke Sikring af skadested og op rydning.         

 19:20 Vævergade Eftersyn Ved brandvæsenets ankomst kraftig lugt af mados. Dør til lejlighed stod åben, men 
 ingen hjemme. Pande med madvarer glemt på tændt gasblus. Slukket for gasblus.  
 Ventileret trappe og lejlighed. 
 Beboer kom hjem, talt med politi men ønskede ikke yderligere assistance. 



 

 19:26 Spaniensgade Brandalarm. Blind alarm idet detektor var dækket af tape, hvorfor den fejlagtigt aktiveredes.  
 Detektor frakoblet og centralskab retableret. 

 20:19 Strandlodsvej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 21:37 Sundparken Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 
 
 22:06         Hornemanns Vænge      Brandalarm Blind alarm P.G.A. Madlavning. 

 22:53 Rådmandsgade Ild i knallert Knallert udbrændt, efterslukket med brandmandshandske og lidt vand fra HT-rør. 

 00:04 H.C. Andersens Boulevard Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 Meget kraftig mados i køkken og restaurationslokale på 1 sal. Automatisk  
 nedlukning af ventilationsanlæg ved midnat. Personale og gæster ca. 100 personer  
 ønskede ikke at forlade stedet, hvorfor brandvæsenet åbnede vinduer og aftalte  
 med stedlig G4S-vagt, at han runderede i området og retablerede alarmskabet når  
 osen var borte. 

 01:39 Valhøjvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 01:59 Englandsvej Trafik ulykke Bil havde med stor fart påkørt parkeret bil og var væltet om på siden. Fører  
 tilsyneladende uskadt, tilset af ambulancepersonale. Afspærret kørebane med  
 køretøjerne. Kaldt I 2 for at få bilen op på hjulene igen. Skubbet bilen ind til siden  
 og fejet kørebane ren for diverse vragdele. Udlagt og opsamlet  
 absorberingsmiddel. 

 05:37 Holbergsgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 

 


