
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-09-2017 til kl. 08.00 den 10-09-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:30 Raffinaderivej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 11:08 Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:29 Folemarksvej Trafik ulykke Trafik ulykke, sikring af skadested. 

 11:34 Statholdervej Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade forårsaget  
 af defekt afløb på vaskemaskine. Afbrudt for vaskemaskine og  
 vandtilførsel samt opsuget vand med vandstøvsuger. 

 12:26 Roskildevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:42 Gustav Johannsens Vej Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed grundet brændt mad i ovn. Slukket før  
 Beredskabets ankomst. Lejlighedens beboer tilset af  
 ambulancepersonale for røgforgiftning, iab. 
 Efterset emhætte og aftræk fra denne for brandspredning samt  
 udluftet lejligheden. 
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 15:48 Ottiliavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
 16:32         Avedøreholme          Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 16:47 Bytoften Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. Assisteret med udluftning. 

 17:40 Sankt Annæ Plads Brandalarm En mindre brand i kældertagen medførte aktivering af  
 brandalarmeringsanlægget på hotellet. Branden var slukket af  
 personalet ved beredskabets ankomst. Assisteret med udluftning og 
 retablering. 

 17:43 Langelandsvej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 beredskabets ankomst.                                                                   
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 17:55         Jernholmen             Brandalarm              Blind alarm, grundet håndværkers arbejde ved detektor.  

 17:59 Genforeningspladsen Assistance til politiet Assistance til politiet. Et væltet træ lå på tværs af vejen. Opskåret  
 træet og flyttet det ind til siden så trafikafvikling igen var muligt.  
 Teknik- og miljøforvaltningen afhenter træet senere. 

 18:04         Roskildevej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 beredskabets ankomst. 

 18:27 Irmingersgade Eftersyn Eftersyn for gaslugt som konstaterede at stamme fra optænding af  
 grill med sprittabletter i baggård. 

 19:56 Colbjørnsensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 20:04 Husumgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 20:13 H.C. Andersens  Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 Boulevard person. 

 20:29 Frederiksberg Alle Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 beredskabets ankomst. 

 20:59 Århusgade Eftersyn Melding om lysskær fra tag. Foretaget eftersyn med drejestige, intet 
 at bemærke. Projektør på flag kunne være årsagen til dette  
 lysskær, orienteret anmelder herom. 

 23:03 Berners Vænge Ild i lejlighed Anmelder mener at have set et orange skær i vinduet, intet at bemærke.  

 23:37 Bakkegårds Alle Eftersyn Mindre glødebrand i sofa, slukket med trykladet vandslukker.  
 Madras bragt til terræn i det fri, lejlighed ventileret. Beboer  
 kontakter selv skadeservicefirma.   

 00:07 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 00:09 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 01:55         Rødovre Parkvej         Ild i container             Ild i stål container, slukket med c-rør tilsat skum.  

 03:38 Mariendalsvej Ild i bil Ild i bil, slukket med HT-rør tilsat skum. 

 04:11 Rådhuspladsen Ild i affald Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør.                                                                           
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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