
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-06-2017 til kl. 08.00 den 10-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:12 Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:19 Struensegade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

 09:30 Frederikssundsvej Ild i elinstallation Foretaget eftersyn efter kortslutning i elinstallation, iab. 

 11:03 Stormgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 11:35 Borneovej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 12:50 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm idet Beredskabet blev afsendt ved en fejl da teknikker  
 afprøvede ABA anlægget. 

 13:06 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 13:09 Sofus Francks Vænge Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 15:04 Roskildevej Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 15:08 Rødovrevej Brand i elinstallation Ild i pumpe, slukket med HT. rør, el koblet fra og lukket for ventil til vandforsyning.  

 16:04 Stamholmen Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.   

 17:17 Frederikssundsvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

 17:21 Sydhavnsgade Gaslugt Foretaget eftersyn med gasmåler i kælder, iab. Fundet en utæt  
 Heliums flaske, lukket for denne. Overdraget skadestedet til politiet. 

 17:34 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 
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 18:04         Artillerivej             Brandalarm      Blind alarm, pga. damp/os fra madlavning. 

 19:25 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 19:52 Australiensvej Benzin udslip Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var  
 forurenet heraf. 
 
 20:58         Stenager               Redning                 Person har fået arm fastklemt, patientens arm frigjort, ambulancen overtaget patient.   

 20:23 Otto Busses Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 22:10 Herbergvejen Brandalarm Blind alarm, idet et brandtryk var aktiveret ved uheld. 

 00:17 Rymarksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 00:33 Rørsangervej Eftersyn Eftersyn grundet aktivering af intern hjemme røgmelder, iab. 

 01:18 Halmtorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
 03:04         Byparkvej              Brandalarm               Blind alarm, røgdetektor udløst pga. rygning.  

 06:01 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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