
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-02-2017 til kl. 08.00 den 26-02-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:15 Nikolaj Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 09:28 Borups Allé Springtæppe Assistance til politiet med springpude, intet at bemærke. 

 08:33 Hvidovrevej Brandalarm Blind alarm, pga. defekt rør i sprinklercentral, teknikker tilkaldt.  

 09:38 Heimdalsgade Eftersyn Intern røgalarm aktiveret. 
 Grundet tykke gardiner og tilskruet brevindkast kunne lejlighed  
 ikke besigtiges udefra, dør opbrudt, intet fundet. 

 11:16 Krimsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 12:38 Vanløse Allé Container i det fri-Brand Ild i containere i skolegård, flere andre forsøgt antændt. Øvrige  
 containere dækket med skum. 

 14:29         H.C. Ørsteds Vej Trafik ulykke Færdselsuheld, kun materiel skade. Kørebanen opryddet, ingen  
 patienter medtaget af ambulancetjenesten. 

 14:53 Bispebjerg Bakke Brandalarm Alarm fra bygning. 
 Ved ankomst til området oplyser personalet de har slukket en  
 mindre brand i køkkenet. 
 Området udluftet og anlæg reetableret. 
 
 14:45         Kildevældets Alle        Brandalarm Blind alarm pga. teknikkers arbejde på anlæg. 

 18:25 Damparken Røg fra Lejlighed Mad brændt på, lejlighed udluftet. 

 21:56         Troels Lunds Vej Brandalarm Ved ankomst oplyser personalet at der er lettere røg på en stue,  
 stamemde fra mindre glødebrand i papirkurv. 
 Området udluftet og anlæg reetableret. 
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 23:20 Sortedam Dossering Eftersyn Ved ankomst konstateres lugt af opløsningsmiddel/acetone i  
 soveværelse. 
 Lugten stammede fra maling af cykel i underliggende kælder. 
 Ejer kontaktet. 

 00:00 Peder Lykkes Vej Eftersyn Ved ankomst oplyser anmelder at der har været røg fra en  
 lejlighed. 
 Ingen personer truffet hjemme, lejligheden gennemset.  

 02:50 Frederikssundsvej       Container i det fri- Ild i container i det fri, slukket før brandvæsenets ankomst. 

 04:38 Frederikssundsvej Ild i skraldespand i det fri Ild i container, slukket med HT-rør. 

 05:03 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 05:15 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

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