
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 30-01-2017 til kl. 08.00 den 31-01-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:00 Venøgade Brandalarm Blind alarm, årsag ukendt 

 08:12 Ewaldsgade Brandalarm Brandalarm udløst pga damp fra bad 

 08:46 Holbækmotorvejen Trafikuheld 2 biler kørt sammen, mindre materiel skade. 1 pt overdraget til ambulancetjenesten. 

 08:59 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 11:22 Henrik Harpestrengs Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 

 12:04 H.C. Ørsteds Vej Brandalarm Stoppet på radio efter tilbagemelding fra stedet. 

 12:19 Dyrlægevej Brandalarm Blind alarm idet liniedetektor blev udløst af håndværker 

 12:39 Dannebrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 
  
 12:58 Guldborgvej Brandalarm Blind alarm grundet os fra madlavning 

 13:18 Frederiksberg Runddel Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren 

 13:40 Ejby Mosevej Ild i bygning Ild i affald i silo. Slukket inden brandvæsenets ankomst, med  
 vandkanon. Foretaget efterslukning med vandfyldt slangevinde.  
 Overdraget skadested til personale. 

 14:50 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet melder blev aktiveret af damp fra bad 

 14:56 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 Madlavning 
 
 16:10 Strandmarksvej Eftersyn Eftersyn efter mindre brand i plast på kogeplade. Mindre sodskade og røglugt. Skadeservice rekvireret 
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 16:19 Folmer Bendtsens Plads Assistance Ej i brug. Personen var besvimet, men var ved bevidsthed ved  
 beredskabets ankomst. Personen overdraget til regionen for videre  
 behandling. 

 17:57 Rømersgade Eftersyn Ild i stearin i ovn, slukket med en kop vand af brandvæsen. Fortaget  
 eftersyn iab. 

 18:18 Bellahøjvej Oliespild Blind alarm, idet anmelders antagelse om oliespild på kørebane,  
 ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn  
 foretaget, intet at bemærke 

 18:48 Hannemanns Allé Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning  
 af anlægget 

 19:12 Strandlodsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren 

 21:08 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning 

 21:38 Midtfløjene Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren 

 22:43 Svanevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 Madlavning 
 
 00:25 Essedal Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig årsag 
 
 07:36 Fabriksparken Brandalarm Alarmen aktiveret grundet teknisk fejl 

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