
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-09-2017 til kl. 08.00 den 06-09-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:21 Dampfærgevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 08:50 Ørestads Boulevard Bil brand i det fri Turen annulleret. 

 09:05         Sylows Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:17 Løvstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 
 
 10:21         Turpinsvinget           Eftersyn Røg fra havebål.   

 10:27 Ringager Brandalarm Blind alarm, grundet hånværkers arbejde ved detektor.  

 10:31 Kvæsthusbroen Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af  
 et sprinklerhoved. 

 10:41 Hulgårdsvej Min. forurening-v FUH Rengøring af kørebane, efter mindre færdselsuheld. 

 11:30 Bispebjerg Bakke Brand i bil Røg fra ambulance parkeret ved akutmodtagelsen. 
 Intet fundet ved ankomst, iltflasker fjernet forebyggende, køretøj 
 parkeret i sikker afstand fra bygning. 

 12:59 Ægirsgade Røg fra lejlighed Brand i opvaskemaskine forårsaget af elektrisk kortslutning. Et  
 røgdykkerhold indsat med højtryksrør til slukning og ventilation 
 af lejlighed. 

 13:35 Sjælør Boulevard Ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning  
 af patient. 

 13:43 Amerikavej Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn  
 viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
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 14:18 Løvstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:48 Østrigsgade Røg fra Lejlighed Ved beredskabets ankomst, var anmelder kommet i kontakt med  
 beboer som havde brændt maden på.  
 Beboer lufter selv ud. 

 15:36 Gislingevej Forurening andet Ved ankomst konstateres at der er tale om sporingsvand i  
 forbindelse med lokalisering af lækage i fjernvarmerør.  
 Skadestedet overdraget til HOFOR. 

 15:44 H.V. Nyholms Vej Elevator stop Åbnet elevator og hjulpet 6 personer ud. 

 16:08 Doktorhaven Eftersyn Røg fra madlavning. 

 16:18 Nyborggade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 Person. 

 19:06 Ravnsborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 19:18 August Bournonvilles  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 Passage tobaksrygning tæt på detektoren. 

 21:16 Moldaugade Eftersyn Eftersyn for hjemmerøgalarm, anmelder oplyser ved ankomst at  
 røgalarmen er holdt op med at hyle. For -og bagtrappe  
 gennemgået, intet fundet, intet foretaget. 

 01:40 Frederiksberg Alle Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 02:32 Kettegårds Alle Brandalarm Blind alarm, pga. fugt i melder. 

 03:25 Jernbanegade Brandalarm Ved ankomst til området konstateres glødebrand i papkasser.  
 Papkasser båret til der fri og området udluftet. 

 05:15 Jakob Knudsens Vej Eftersyn Foretaget eftersyn i forbindelse med aktiveret røgmelder i  
 lejlighed, intet at bemærke.         
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 



  

  


