
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-11-2017 til kl. 08.00 den 04-11-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
  

 09:08   Bødkerporten   Brandalarm      Falsk alarm, brandtryk taget af ukendt person. 

 09:21   Kirkevej   Forurening        Dumper bjærget fra udgravning og spild opsamlet.                                                          

 09:21 Gothersgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 09:23 Jens Munks Gade Ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 09:42 Scandiagade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 11:53 Englandsvej Ild i affald Ild i skraldebøtte i det fri, slukket af forbipasserende før  
 beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 
  
 12:00         Frydenhøjstien          Brandalarm Blind alarm, grundet rygning tæt på detektor. 
  
 12:14         Nygårds Plads           Redning Assistance til ambulancetjenesten med åbning af dør.   

 13:04 Cort Adelers Gade Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra  
 badning. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

 13:57 Poul Bundgaards Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 14:11 Vester Farimagsgade Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Bil mod bil,  
 ingen personskade. 

 16:01 Rosenørns Alle Forurening  Bøtte med Malling var tabt i krydset. Opsamlet ca. 3-4 liter og  
 udlagt Absodan på det resterende og opsamlet dette. 
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 16:10         Vingårdsstræde         Brandalarm       Blind alarm, uden påviselig grund. 

 16:58         Byvej                 Trafikuheld Sikring af skadested, og oprydning.  

 18:10 Møllegade Ild i affald Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn.  

 19:14 Carsten Niebuhrs Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig rygning på  
 El-cigaret tæt på detektoren. 

 21:14 Ottiliavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 22:40         Trædrejerporten  Røg fra Udhus Ild i skur, slukket med 2 c rør. 

 23:37 Købmagergade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 23:37 Hermodsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
 00:08         Valnøddegården         Ild i bil Ild i bil, slukket med 2 HT. rør, samt 2 biler skadet af varmepåvirkning.  
 
 02:04         Hvidovrevej            Containerbrand Ild i affaldscontainer, slukket med HT. rør, varme sprængt butiksrude mm.  

 02:15 Ørestads Boulevard Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 07:28 Edvard Thomsens Vej Brandalarm Blind alarm, Grundet damp/os fra madlavning.  
  

 07:31 Amalienborg Slotsplads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

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