
 

 

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

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:35 Rømersgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 08:43           Kettevej                  Benzin udslip Mindre benzinslip opsamlet af personale på tank inden ankomst. 
 
 09:16           Hammerholmen           Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. sukker påfyldning. Anlæg sat i service til kl 16.00 

 10:07 Hulgårdsvej / Borups  Trafik ulykke Færdselsuheld med to impliceret biler. En patient med  
 Allé (X1) nakke smerter udtaget skånsomt ved at taget blev klippe. Patienten  
 lagt på spinboard og overdraget til ambulancetjenesten. Bil  
 efterfølgende flyttet væk fra skadestedet. 
 
 10:14            Frydenhøjstien           Brandalarm Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund.  

 10:21 Richard Mortensens Vej Bygn. brand-Industribygning Ild i bygning. Slukket med 2 HT ‘er samt c-angreb med  
 Standsnings linje. 
 Varmt arbejde fra håndværker, havde sat ild i polystyren isolering  
 i bygnings konstruktionerne. Brand på 2 etager samt i  
 facadebeklædningen. 

 10:59 Blegdamsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 11:39 Sturlasgade Brandalarm Falsk alarm. 

 11:45 Silkegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
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 12:50           Egelundsvej               Brandalarm Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund. 

 17:31 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 20:12 Sylows Alle Elevatorstop Sendt til elevatorstop, men stoppet på radio. 

 21:23 Gamle Vasbygade Brandalarmen Blind alarm grundet damp fra bad 

 21:27 Slotsherrens vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren 

 22:17 Nørrebrogade Ild i affald Ild i container ved vejkant slukket med et HT-rør tilsat a-skum.  
 Vejbane ryddet med kost og greb og resterne af container kørt ind  
 på fortovet efter endt slukning. Politiet var på stedet. 

 23:14 Gammel Kongevej Assistance til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient 
 
 02:02           Tranumparken            Ild i Bil Ild i bil. Slukket med 1 HT-rør. 
 
 02:12           Ragnesminde Alle         Eftersyn Ild i halogen lampe. Slukket ved ankomst. 

 03:39 Artillerivej ild i bil Ild i bil slukket med et HT-rør. 

 04:42 Vesterbrogade Eftersyn Eftersyn for røglugt samt brandalarm - ia. 

 05:53 Rigsdagsgården Brandalarmen Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 06:58 Nørrebrogade Ild i afffald Ild i container 400 liter slukket med et HT-rør tilsat a-skum 

 07:09 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor til inergen anlæg var aktiveret uden  
 påviselig grund 

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