
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-10-2017 til kl. 08.00 den 11-10-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 10:24 Tagensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tågekanon. 

 10:56 Islands Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:58 Vestre Teglgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:17 Esplanaden Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 13:06 Hothers Plads Ass.-Drejestige Assistance til ambulancetjenesten med nedtagning af patient. 

 13:28 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Produktionsanlæg. 

 13:42 Nørrebro Vænge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:54 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
 13:59         Hovedvejen            Trafik uheld Sikring af skadested, og assistance til ambulancen.  

 14:09 Weidekampsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:11 Elværksvej Container-Mindre brand ild i olietønde med affald, slukket med højtryksslange. 

 15:59         Produktionsvej          Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.   

 15:38         Herninggade  Redning Andet Brandhane væltet af håndværkere, ej utæt. 
 Brandhanen sikret med paller og service tilkaldt. 
 
 16:01         Kettegård Alle           Redning Redning ikke specificeret.                                                                                        
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 16:03         Rebæk Søpark          Brandalarm               Blind alarm, grundet varm elmotor. 

 16:52 Ørestads Boulevard Ild i elinstallation Kortslutning i Elinstallation i teknikskakt, var årsag til mindre  
 røgudvikling. Lejlighed udluftet og beboerformand kontaktede elektriker.  

         
 16:38         Sydvestvej             Brandalarm      Blind alarm. Inergenanlæg udløst i serverrum, ingen brand. 

 19:18 Grækenlandsvej Oversvømmelse Mindre vandskade hos underbo fra stoppet køkkenvask. Låsesmed  
 tilkaldt for adgang, vask tømt for vand, vicevært orienteret. 

 19:31 Kobbelvænget Eftersyn Røg fra elinstallation. Foretaget eftersyn, ingen indsats iværksat,  
 rådet beboer til at tilkalde elektriker. 

 20:01 Georg Brandes Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 00:22 Stockholmsgade /  Ild i bil Ild i bil, slukket med HT-rør. 
 Malmøgade 

 00:35 Gammeltoftsgade Ild i bil i det fri Ild i forsæde på personbil, slukket med 1 højtryksslange. 

 01:07         Skovvej                Ild i bil                   Ild i 2 biler, slukket med 2 HT. Rør. 

 01:57         Nygårds Plads           Brandalarm               Blind alarm, grundet håndværkers arbejde. 

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