
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-06-2017 til kl. 08.00 den 29-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:08 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret ved påkørsel. 

 08:37 Henrik Harpestrengs Vej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 08:40 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:04 Egelundsvej Brandalarm Blind alarm grundet teknikers arbejde på adressen. 

 09:07 Falkoner Alle Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
 sig ikke at være korrekt. Beboer kunne lugte røg. Eftersyn foretaget i 
 opgangen i nr. 31, ved pizzeria hvor ovn lige var startet samt i  
 baggården hvor viceværten brugte en ukrudtsbrænder. Ingen røg at  
 bemærke. 

 09:51 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:52 Vesterbrogade Redning Andet Medsendt ambulancetjenesten til person, der var låst sig inde på  
 toilet. Stoppet på tilbagemelding om at personen var kommet ud. 

 10:13 Slotsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 11:36 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:53 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:05 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 12:39 Silkegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 13:26 Kronprinsessegade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 13:46 Risvangen Benzin udslip Mindre benzinspild fra køretøj opsamlet med ca. 5 l  
 absorberingsmiddel. Utæthed på slange lukket med strip. Påsat  
 seddel fra HBR i vinduesvisker. 

 14:08 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en  
 detektor, da ladvogn påkørte detektoren. 
 
 14:22         Horsedammen          Brandalarm Alarmen aktiveret af rygning tæt på melder. 

 16:30 Artillerivej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 16:44 Frederiksberg Runddel Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 19:31 Ryparken Ild i lejlighed Ild i kulfilteremhætte slukket med HT-rør. Beboer havde selv slukket 
 ild i frituregryde med tæppe og bragt gryden ud på altan. Eftersøgt  
 for kattekilling, intet fundet. Køkken ca. 10 m2 lettere røg- og  
 sodskadet. Udluftet lejlighed og trappeopgang med ventilator.  
 Sprængt dør 2 sal tv for eftersyn, intet at bemærke. Beboer kom  
 hjem, dør nødtørftigt repareret. Beboer fik udleveret røgalarm.  
 Skadeservicefirma tilkaldt. 

 01:38 Meinungsgade Spuling af gade Tre 400 l containere placeret på gade overhældt med lampeolie.  
 Containere flyttet ind til siden og dækket med skumvæskeblanding.  
 Politi på stedet. 
 
 01:52         Kanalholmen           Ild i bygning Ild i 3 big bags med aktivt kul fra røgfilter. Slukket med 1 C-rør. 

 04:03 Baldersgade Container i det fri-Brand Ild i 20 fods affaldscontainer slukket med HT-rør. Efterfølgende  
 fyldt container med skum. Politi overtog skadested. 

 04:40 Trangravsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:08 Langelinie Redning Andet Løsrevet båd, der sad fast på stensætning trukket fri og fortøjet ved  
 bådebro. 

 07:13 Center Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 07:41 Tietgensgade Brandalarm Alarmen aktiveret grundet tekniks fejl på anlæg. 

 

 07:57 Ørestads Boulevard Brandalarm Alarmen aktiveret af teknikers arbejde på adressen.  

 

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