
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-08-2018 til kl. 08.00 den 07-08-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:54 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 09:25         Krogstens Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:07 Struenseegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 11:03 Esther Møllers Vej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af sprinkleranlægget. 

 11:26 Poul Hartlings Gade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 11:32 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
                                                     produktionsanlæg. 

 

 11:41   Strandbovej   Eftersyn      Blind alarm, idet asfaltarbejde i området gav lidt damp/os som blev forvekslet med ildløs. 

 11:58 Lersø Parkallé Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 14:25 Østerbrogade Færdselsheld Færdselsuheld mellem 2 biler. Foretaget sikring af skadestedet med 
 sprøjten. Ingen personskade, mindre materielskade. Foretaget  
 oprydning samt orienteret politiet på stedet. 

 14:42 Halfdansgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 15:57 Store Mølle Vej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 17:15 Halmtorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 
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 18:50 Tietgensgade Ild i bygning Mindre brand i industristegepande, slukket af restaurantens eget  
 personale med 2 kulsyreslukkere. Foretaget eftersyn, intet at  
 bemærke. 

 19:31 Store Krog Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 20:27         Roskildevej Ild i bygning Eftersyn for røg i bygning, der viste sig at være damp fra sauna. 

 21:23 Nørrebrogade Færdselsuheld Færdselsuheld med lav hastighed. Foretaget sikring af skadested  
 med sprøjten. Assisteret ambulancetjenesten med behandling af  
 patient. Flyttet køretøjet til siden efter aftale med politiet. 

 22:03 Frederikssundsvej Olie spild Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
 Bil mod bil. Sikring af skadested. Assistance til politiet med flytning af biler. 
 Ingen tilskadekomne. 

 00:37 Ryparken  Ild i græs Mindre brand i spagnum i det fri, slukket med 1 HT-rør.  

 01:38 Arsenalvej Naturbrand Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
 sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet fundet. 

 02:11 Njalsgade Ild i Skraldespand Ild i skraldespand. Slukket med 1 HT-rør. 
 
 07:53 Fabriksparken Brandalarm Blind alarm grundet håndværkers arbejde tæt på melder. 

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