
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-07-2017 til kl. 08.00 den 12-07-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:01 Holmens Kanal Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:09 Fabrikmestervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:23 Dronningens Tværgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Produktionsanlæg. 

 09:57 Gamle Carlsberg Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 10:02 Sankt Knuds Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 10:17 Tornehøj Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag. 

 10:35 Ramsingsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 højtryksrenser. 

 10:53 Havneholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 11:20 Adelgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:36 Havnegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra 
 madlavning. 

 11:47 Frederiksborgvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
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 12:12 Søndre Fasanvej Brandalarm Brandalarm udløst grundet røg fra defekt støvsuger. Ved  
 beredskabets ankomst havde personalet frakoblet strøm til  
 støvsugeren, hvilket havde stoppet røgudviklingen. 
 Udluftet området og foretaget eftersyn, iab. 

 13:20 Hammerholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 14:17 Kultorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 15:48 Colbjørnsensgade Min. Forurening Lækage fra benzintank på personbil, udlagt absol under bil,  
 opsuget ca. 20 liter benzin via opbrudt tankdæksel, sat seddel i  
 forrude til ejer. 

 15:54 Vilhelm Thomsens Allé Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT. 

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

 17:21 Helsingborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 19:41 Hvidovrevej Oliespild Mindre oliespild på vejbane. Udlagt Absol.   

 19:56 Dahlerupsgade Brandalarm Elektrisk kortslutning i mikrobølgeovn gav lidt røgudvikling.   
 Afmonteret ovn, og udluftet lejligheden. 

 20:29 Roskildevej Mindre naturbrand Ild i hæk, slukket med 2 HT. 

 22:55 Trangravsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 23:18 Remisevej Ild i bil Overtændt varevogn på parkeringsplads, slukket med 2 HT rør,  
 tilsat A-skum, skadestedet efterfølgende overdraget til politiet. 

 00:49 Estlandsgade Ild i skraldespand Ved brandvæsnets ankomst, havde der været brand i en stor sort  
 affaldssæk på stativ, denne var slukket. 
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 01:37 Søndre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 02:29 Rymarksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 06:08 Kettegård Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 06:21 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:44 Vognmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 07:23 Jernbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

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