
 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-09-2016 til kl. 08.00 den 09-09-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 
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09:32  Søndre Fasanvej  Trafik ulykke   Trafikulykke med 2 biler, Sikring af skadested samt assistance til  

ambulancen med Pt. 2 stk. fra samme bil.  
 

09:54  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde  
med varme, tæt på detektoren.  
 

11:08  Kraftværksvej   Eftersyn af Olie spild Eftersyn for oliespild i vandet op af en stensætning. 
  
11:30 Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde, tæt på detektoren. 
  

11:46 Løngangstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde, tæt på detektoren. 
  

13:06  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
forsyningsledningen.  
 

14:57 Bispebjerg Bakke Brandalarm   Ild i papirkurv, slukket af personale før beredskabets ankomst.  
Foretaget eftersyn og udluftet lokalet. 
  

14:59  Bomsluttervej   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, madlavning som var brændt på.  
 
15:51  H.C. Hansens Gade Brandalarm   Røg fra levende lys under melder.  
 
15:59  Østerbrogade   Ild i affald   Røg fra gangtunnel, ild i madras, slukket med 1 HT. 

17:10 Stationsporten   Trafik uheld  Ikke behov for beredskabet. 
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18:30 Pilestræde  Røg fra Lejlighed  Røg i lejlighed stammede fra mindre glødebrand i papirkurv. Foretaget  

Eftersyn, og udluftet soveværelse. 
  

18:39 Mjølnerparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning.  
 
18:59  Mjølnerparken   Brandalarm   Tur annulleret. 
  
19:00  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
  

19:10  Mozarts Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning.  
 

19:42  Blågårdsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:25 Kobbelvænget   Ild i container   Ild i container, slukket med HT-rør. 
  
20:32  Amagerbrogade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  

tæt på detektoren. 
  

21:55  Fiolstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.  
 
22:05  Weidekamps gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en brandtryk var aktiveret uden påviselig grund. 
  
22:59  Amagerbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
23:13  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  

Forsyningsledningen. 
  

23:40 Vester Voldgade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person tæt på detektoren. 
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00:09 Køgebugt motorvejen Trafik uheld  Sikring af skadested.  

02:47  Jarmers Plads/H.C. A B  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med personpåkørsel.  
 
04:20 Vasbygade/Kortløb  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.  
 
05:30 Filippavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
05:51  Carl Plougs vej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

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


