
 

 

 

DØGNRAPPORT 
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-01-2017 til kl. 08.00 den 13-01-2017 

Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

08:12 Langebro Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
 

09:57 Rabarbervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 
 
10:49                       Herstedvestervej                   Brandalarm Alarmtryk aktiveret uden påviselig årsag. 

11:39 Amagertorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

11:55 Jægersborggade Brandalarm Eftersyn grundet hyle-signal fra privat opsat røgalarm, iab. 

12:32 Blegdamsvej Redning Andet Redning af 2 personer som i var kæntret med kano i den tilfrosne  
 Sortedamssø. 
 
12:47                        Stationsparken                      Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag. 

13:34 Vanløse Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

13:37 Solbjergvej Eftersyn Assistance til politiet med sikring af skadested efter en  
 bygningskran har drejet og ramt bygning og lysmast med sit wire  
 træk og talje. 

 
14:01                Grøndals Parkvej             Ild i skraldespand i det fri Ild i affaldsbeholder i det fri, slukket med vandslukker. 

14:20 Kirsten Walters vej  Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag. 

14:27 Platanvej Ass. til ophjælpning Assistance til ophjælpning af patient. 



 

 

 

14:38 Dyringparken Brandalarm Alarmtryk aktiveret uden påviselig årsag. 

14:49 Nyropsgade Eftersyn Assistance til åbning af nøgleboks. 

15:08 Vester Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

15:11 Peder Lykkes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
18:50                Indertoften                            Brandalarm Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
 sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

22:25 Strandlodsvej Brandalarm Ild i beklædningsgenstande grundet tabte gløder fra cigaret.  
 Slukket før beredskabets ankomst. 

22:43 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

03:36 Thorsgade Brandalarm Ild i hovedpude grundet tobaksrygning. Slukket før beredskabets  
 ankomst. 
 
05:59                        Tybjergparken                       Røg fra trappe Glemt gryde på komfur, lejlighed udluftet. 

06:04 Vermlandsgade Eftersyn Assistance til hjemmeplejen idet beboer havde udløst sit alarmtryk. 

07:07 Mandelvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

07:59 Ryparken 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. 
 


