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08:06  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
  
08:40  Indiakaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:57  A.F. Beyers Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger.  
 
11:17  Nørrebrogade  Ass til Kbh kommune  Rejst drejestige og nedtaget flag der var viklet ind i flagstang.  
 
11:43  Gyldenløvesgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:57 Tårnvej/Valhøjs alle Trafikulykke  2 biler stødt sammen. Sikring af skadested samt oprydning. 
 
13:12  Borgergade   Brandalarm   Intern brandmelder aktiveret pga. mad som var brændt på ifm. Madlavning, køkken udluftet, beboer  

tilset af ambulance for røg.  
 
13:32 Matthæusgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
  
13:35  Rantzausgade   Eftersyn  Eftersyn af tørretumbler som lugtede brændt, intet at bemærke.  
 
15:22  Øster Farimagsgade  Redning  Assistance til beboelsesejendom på grund af løs markise som havde revet sig løs, markisen sikret med  

strips. 
  
15:42  Vindmøllevej   Ild i bygning  Røgudvikling på 10 etage i katalysator, branden blev nedkølet med luft, evakuering af hele bygningen.  



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-04-2017 til kl. 08.00 den 12-04-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
12-04-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 3 

 
15:44  Limfjordsvej   Eftersyn   Mødt i kontaktpunkt, aflyst af politiet. 
 
16:11  Engvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
  
17:25  Arkaderne  Naturbrand-Skråning/Grøft  Ild i ca. 25M3 buskads, slukket med 1 HT.  
 
17:32  Fortunstræde   Brandalarm  Melder aktiveret pga. rengøring med ovnspray. 
  
18:36  Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
  
19:09  Mimersgade   Eftersyn   Eftersyn for røglugt, årsag til alarmen var madlavning, lejligheden udluftet. 
  
19:24  Strandvejen   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, glemte aviser på varmt keramisk plade på komfur, lejligheden udluftet.  
 
19:37 Herstedvestervej Røg fra udhus  Ild i skur i det fri. Slukket med 1 ht-rør. 
 
19:39  Hovmestervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:55  Bellahøjvej   Trafik ulykke   Færdselsuheld mellem 2 biler hvor den ene havde ramt et træ, 1 person blev skånsomt udtaget af  

ambulance personalet.  
 

20:52  Ekvipagemestervej  Eftersyn   Eftersyn af Ammoniak lugt i orkestergraven, samme skadested som tidligere på dagen. Orkestergraven  
er laver liggende, end resten af kælderen, hvorfor ammoniak lugten var koncentreret omkring denne.  
Foretaget udluftning vha. flugtvejstrappe til det fri. 
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21:47  Kristianiagade  Eftersyn   Ved ankomst ses ingen røg fra Ambassaden. Fået kontakt til person via porttelefon, som oplyste at alt  

var under kontrol og de ikke havde brug for beredskabets hjælp. Foretaget eftersyn udvendigt omkring  
grunden, iab.  
 

22:35 Bragesgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en linje detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
22:44  Vindmøllevej   Eftersyn   Eftersyn og måling af temperature på tidligere skadested, målingen var positiv så skadestedet blev  

afsluttet.  
 

04:06  Amagerfælledvej  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
07:00  Nørregade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  


