
 
 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-01-2017 til kl. 08.00 den 25-01-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

08:37 Holbækmotorvejen Trafik Ulykke  Sikring af skadested samt oprydning. 1 pt. Overdraget til ambulance tjenesten. 
 
09:29 Kystholmen/Helseholmen Trafik Ulykke  Sikring af skadested samt oprydning. Frigjort 1 pt. Fra personbil 
                                                                                                                      Og overdraget til ambulancetjenesten. 

 
09:30  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 

09:31  Søvangsvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
brv. Ankomst  

 
09:47  Bådehavnsgade  Oliespild   Læk fra hydrauliksystem på skraldebil. Spild inddæmmet og  

opsamlet med absorberingsmiddel. Stedet overladt til firmaet. 
  

11:10  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
11:39  Øster Farimagsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:51  Maltagade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient.  
 

12:12  Robert Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:10  Bernstorffsgade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 

13:39  Amalienborg Slotsplads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning.  

 
14:08  Eskildsgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 
 

14:24  Fælledvej   Ass. til ambulancetjenesten  Nedbæring af patient.  
 
15:04  Istedgade   Ild i bil  Slukket med tågesøm.  



 
 

 
15:08 Produktionsvej Brandalarm  Blind alarm pga. madlavning. 
 
15:30  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 

15:41  Axel Heides Gade  Ild i bil  Slukket med højtryksrør. 
  
16:22  Ravnsborg Tværgade  Røg fra Lejlighed  Opgang undersøgt, dialog med anmelder. Intet fundet på adressen.  
 
18:00  Kattegatvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:31  Hillerødgade   Ild i Skraldespand Ild i affaldsbøtte, slukket med 10 l vandslukker.  
 
20:00  Eskjærvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient.  
 

01:21  Skindergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
02:29  Hans Kirks Vej  Brandalarm  Tydelig røglugt i depot/teknikrum, formentlig fra kortslutning i  

lavstrømsanlæg. Maskinmester tilkaldt.  
 

06:22  Boyesgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient. 

 

  

 

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

 

 

 


