
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-07-2017 til kl. 08.00 den 08-07-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:52 Peter Bangs Vej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  
 beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde. 

 10:04         Esthers Møllers Vej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:13         Ejby Industrivej Brandalarm Blind alarm uden påviselig grund. 

 10:14 Store Kongensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:22 Kirkebjerg Allé Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 10:25 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm idet en detektor i sprinklercentralen var aktiveret pga.  
 høj luftfugtighed. Der blev konstateret meget vand på gulvet pga.  
 afprøvning/service på anlægget. Varmemesteren var på adressen  
 og overtog ansvaret og opgaven. 
 
 12:00         Kirkebjerg Alle          Brandalarm Falsk alarm, alarmtryk aktiveret uden grund. 

 12:08 Vester Farimagsgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 12:09 Philip De Langes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:10 Teglholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
 15:38         Mokkavej              Eftersyn Røgudvikling fra tidligere brandsted. Slukket med HT. rør.    

 16:04 Poppel Alle / Vestkærs  Færdselsuheld Færdselsuheld mellem 2 personbiler. Assisteret  
 Alle ambulancetjenesten med skånsom udtagelse af en patient ved at  
 fjerne bilens tag med frigørelsesværktøj. 2 personer blev kørt fra  
 stedet i ambulancer. Bugseret begge biler til siden og foretaget  
 oprydning på vejbanen. Orienteret politiet på stedet.                            
8. juli 2017                                                Side 1 af 3 



 

Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 
 16:15         Vester Farimagsgade     Brandalarm      Blind alarm, uden påviselig grund.  

 18:13 Matthæusgade Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 18:47 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 18:49 Kalvebod Brygge / Arni  Færdselsuheld Foretaget sikring af skadested med sprøjten i forbindelse med  
 Magnussons Gade færdselsuheld mellem 2 biler. Assisteret ambulancetjenesten med  
 skånsom udtagelse af 2 patienter via bilens døre. Bugseret 1 bil på  
 p-plads, overdraget nøgler til ejer. Orienteret politiet på stedet. 

 21:42 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

 22:00 H.C. Andersens  Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 Boulevard forsyningsledningen. 

 00:45 Jagtvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 

 01:50 Lersø Parkallé Færdselsuheld Solouheld hvor en bil havde påkørt en parkeret bil. Fortaget sikring 
 af skadestedet med sprøjten. Efter akutlægens vurdering, skulle  
 føreren udtages skånsomt ved at fjerne bilens tag. Fjernet  
 dørstopler med frigørelsesværktøj, vippet taget forover,  
 immobiliseret føreren på spineboard og overdraget denne til  
 ambulancetjenesten. Foretaget oprydning på skadestedet samt  
 orienteret politiet. 

 02:11 Pasteursvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 
 
 04:18         Hedemarksvej          Brandalarm               Falsk alarm, brandtryk aktiveret uden grund. 

 04:23 Øster Voldgade Ild i affald Et anlagt bål havde bredt sig til en havebænk, slukket branden med  
 1 HT-rør. Havebænk brandskadet. 

 05:25 Borgbjergsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med  
 ophjælpning af patient. 

 05:55 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                       
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 07:36          Blegdamsvej           Brandalarm             Blind alarm, detektor aktiveret uden påviselig grund.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

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