
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-11-2016 til kl. 08.00 den 12-11-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

09:09 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

09:27 Trangravsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

10:06 Juliane Maries Vej Brandalarm Anden årsag til blind alarm 

10:19 Overgaden Oven Vandet Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

11:44 Cort Adelers Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme 
 tæt på detektoren 

12:15 Skoleholdervej Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af rygning under denne. 

12:44 Stengade Eftersyn Blind alarm idet anmelders observation viste sig at være støv fra håndværker der gik i leglighed på 4  
   sal og renoverede lejligheden. 

13:16 Prinsessegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

14:46 Frederiksberg Runddel Brandalarm Alarmen aktiveret på grund af røg fra stikkontakt. Udluftet og foretaget eftersyn, iab.  

14:58 Kvæsthusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

15:05 Bavnehøj Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra baderum 

16:00 Tagensvej Trafik ulykke Tre køretøjer kørt sammen, ingen personskade. Sikret af skadested /oprydning efter færdselsuheld 
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16:08 Strandgade Røg fra tag Blind alarm idet anmelders antagelser, viste sig at være damp fra skorsten. 

16:39 Vester Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

16:40 Sankt Peders Stræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

17:15 Hollænderdybet Eftersyn Gasfyldt Lejlighed, reddet en person til det fri, iltbehandling af denne og overleveret til  
  .  ambulancetjenesten. Slukket for gassen ved måler og foretaget eftersyn i overliggende   
   lejlighed, iab. Overdraget skadestedet til politiet 

 
17:22 Amagermotorvejen Trafik ulykke Færdsels uheld mellem 3 biler. Foretaget afspærring af motorvejen, Slæbt de tre biler ind i nødsporet 
   Og rengjort kørebanen for olie og vragstumper. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
18:20          Vallensbækvej Trafikulykke  Sikring af skadested. Spuling af vejbane.  
  

17:55 Priorparken  Trafik ulykke Assistance, ej i brug. Glostrup mødt til sikring af skadested. 

18:45          Trippendalsvej Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. røgmaskine. 
 
18:56 Klosterstræde Røg fra trappe Ild i el-skab i opgang, som var slukket ved brv. ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning. Beboer i  
  .  ejendommen, informeret omkring skaden. 

19:19 Esromgade Røg fra Butik Det viste sig at røglugt stammede fra optænding af grill. 

19:40 Brinken Container brand Ild i container. Slukket med 1 HT 
 
20:45 Helsingørmotorvejen  Trafik ulykke Eneuheld hvor bil var kørt ind i autoværnet, af slukket ild i motorrum med HT-rør. Afspærret  
    Motorvejen og foretaget oprydning på stedet. Overdraget skadestedet til politiet. 

21:06 Sundparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

21:33 Per Henrik Lings Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved os fra madlavning 

22:08 Svendebjergvej Brandalarm Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund. 

23:39 Nordens Plads Brandalarm Blind alarm idet der ikke var noget at se på centralskabet. Teknikker rekvireret. 
 

  



Tidspunkt     Adresse             Melding               Beskrivelse 
 
00:35 Carl Jacobsens Vej Bål på gade Mindre bål i olietønde, ingen fare for brandspredning, så de unge mennesker vil slukke bålet, når  
    Stedet forlades. 

02:03 Kompagnistræde Eftersyn Indsatsleder foretaget eftersyn af forsamlingslokale. 

02:50 Carl Jacobsens Vej Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

03:28 Artillerivej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

03:53 Arne Jacobsens Allé Brandlarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af madlavning under denne.   

     

05:30 Perlestikkervej Ild i bil Ild i to biler. Slukket med HT-rør. To biler delvist udbrændt, en tredje varmeskadet på den ene side.  
    Overdraget skadestedet til politiet. 

07:19 Havneholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 

07:25 Rosengade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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