
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-08-2017 til kl. 08.00 den 16-08-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:27 Smyrnavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 08:28 Adelgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 08:45 Hannemanns Allé Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 Beredskabets ankomst. 
 
 08:48         Hvidovrevej            Brandalarm Blind alarm, grundet damp fra bad. 

 09:15 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 09:27 Laksegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 09:27 Løngangstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 10:45 Østerbrogade Røg fra Lejlighed Ild i etageadskillelse grundet håndværkers arbejde med kop-bor i  
 forbindelse med udskiftning af radiatorer i ejendommen. Slukket  
 med 
 pulverslukker og vandslukker af håndværkere før beredskabets  
 ankomst. 
 Efterslukket med tågesøm samt kontrolleret for brandspredning  
 med termisk kamera i 2. tv. Samt 1. tv., iab. 
 Skadestedet overdraget til ejendomsadministrationen. 

 11:54 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 12:27 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 
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 12:34         Hovedporten           Brandalarm            Blind alarm, ukendt årsag. 

 13:24         Hovedporten           Brandalarm            Blind alarm, ukendt årsag. 

 13:49         Priorparken            Brandalarm            Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på melder. 

 14:13         Horsedammen          Brandalarm            Blindalarm, grundet madlavning.  

 15:46 Strandlodsvej Ild i affald Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør. 

 16:34 Mjølnerparken Brandalarm Brandalarm aktiveret af ukendt årsag idet det ikke var muligt at  
 komme til brandcentralen grundet ødelagt nøgleboks. visuelt tjek  
 af område og bygninger. Iab. 

 17:33 Guldstjernevej Assistance til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 18:36 Niels Brocks Gade Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT-rør tilsat skum. 

 19:22         Ole Borchs Vej          Ophjælpning Assistance til ophjælpning af patient.  

 19:35 Nørre Voldgade /  Bål på gade Foretaget eftersyn for bål på gaden, intet at bemærke. 
 Frederiksborggade 

 19:44 Tersløsevej Eftersyn Assistance til politiet med nøgle. 

 20:01 Fensmarkgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:02 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 03:38 Åboulevard Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

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