
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-02-2017 til kl. 08.00 den 01-03-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:19 Johan Semps Gade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 Forsyningsledningen. 

 09:34 Kertemindegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 10:16 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 10:45 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:03 Bavnehøj Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:42 Nyborggade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret pga. en fejl. 

 12:35 Vanløse Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 13:32 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 rengøring. 

 14:17 Skindergade Eftersyn Foretaget eftersyn og konstateret lugten stammede fra brandøvelse i  
 bygningen. 

 18:26 Peter Bangs Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 18:31 Sjælør Boulevard Eftersyn Efterladt tobaksskod i affaldsbøtte. Slukket i håndvask. 
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 18:31 Borgmester  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Christiansens Gade patient. 

 19:00 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra askebæger tæt  
 på detektoren. 

 19:17 Randbølvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 19:42 Ravnsborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 20:37 Henrik Harpestrengs Vej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 21:35 Egilsgade Eftersyn Assistance til beboerforening. Håndværker er ved at fjerne bærende  
 væg, understøttet denne med U-jern og soldater. Væg i overliggende  
 lejligheder slået revner. Vurderet at understøtningen er stabil. 
 
 21:40         Egevolden              Brandalarm Blind alarm, måske pga. boldspil i gymnastiksal.  

 22:15 Weidekampsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 22:38         Rødovrevej             Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 
  
 23:16         Rødovrevej             Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 
 
 23:32         Brøndbyøstervej         Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 02:18 Sankt Annæ Gade Røg fra Lejlighed Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  
 ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 

 02:39 Klitmøllervej Ild i affaldsskur Ild i ca. 20 m2 affaldsskur samt 2 stk. 600 L. affaldscontainere, slukket  
 med 2 HT-rør tilsat A-skum. 
 Skuret samt containere udbrændt. 

 02:58 Sundholmsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
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 03:38 Klitmøllervej Ild i container Ved ankomst var skraldeskur overtændt, slukket skur ca. 15 m2 samt 

                                                            1 stk. plastcontainer 600 l. 

                                                            Slukket med 2 HT. Rør tilsat a skum. Skadestedet overdraget til Politiet. 

 

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