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08:21  Hollændervej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
08:28  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:14 Humletorvet   Røg fra bygning  Arbejdsulykke, håndværker havde fået stød ved el tavle og derefter kortslutning af denne.  Person behandlet 

    af ambulancepersonale El tavle slukket med 2 x CO2, området udluftet med 2 stk. blæsere. Elektriker tilkaldt 
     for udkobling af tavle. ABA alarm fra 7. sal, røg fra teknikrum trængt op i bygningen.  

 
10:57  Peter Bangsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:12  Georg Brandes Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:18  Sundkaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
12:41  Georg Brandes Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

13:52 Jernholmen  Brandalarm  Mindre ildløs i batterilader, slukket af personale før beredskabets ankomst. Eftersyn og udluftning foretaget, 

     skadested overdraget til virksomheden. 

14:02  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:11 Byvej  Gasudslip  Overgravet gasledning, beredskabet sikret skadestedet med en HT, HMN rekvireret,  skadestedet overdraget  

     HMN og Politi. 

14:21 Ejby Industrivej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund rygning. 

15:23 Kongelundsvej   Trafik ulykke   Færdselsuheld, mindre sammenstød med 3 biler impliceret. 1 patient tilset af ambulancetjenesten.  
Kørebane ryddet og diverse væsker opsuget.  
 

16:02  Valby Langgade  Eftersyn   Røgalarm i lejlighed gået i gang. Kontrol via brevsprække, intet fundet. Kontakt til beboer via tlf.  
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17:04  Nyelandsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:21  Rådmand Steins Alle Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
17:54  Refshalevej   Naturbrand  Mindre anlagt bål, slukket med HT-slange, politi på stedet.  
 
18:35 Folehaven  Trafikulykke  Trafikulykke mellem tre køretøjer, patient overdraget til ambulancetjenesten. Skadested sikret og 

     kørebanen ryddet for vragdele. Udlagt absodan på mindre spil. Skadested overgivet til politi.  

18:59  Vester Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:53  Remisevej   Naturbrand   Mindre anlagt bål, slukket før ankomst. Politi på stedet.  
 
21:15  Wagnersvej   Ild i skraldespand Ild i affaldsspand, slukket med vandslukker.  
 
22:08  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
23:10  Torvegade  Assistance politi  Assistance til politiet. 
 
23:19  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
00:26  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
02:06  Musvågevej   Ild i bil   Ild i bil, slukket med HT-rør. Yderligere 2 biler, lettere varmeskadet. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
02:43 Bispeparken   Eftersyn   Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden brv. Ankomst  
 
04:08  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
04:36  Langebrogade   Drukneulykke   Ved ankomst oplyser anmelder at han har set personen cykle i kanal ved bro. Personen er på overfladen,  
     med hænderne på kajkant. Personen bjærges og overgives til ambulancetjenesten. Ejendele og cykel hentes  

    på bunden af kanalen af dykkeren. 



 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-08-2016 til kl. 08.00 den 01-09-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
01-09-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 3 af 3 

06:57 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet et trykstød i forsyningsledningen havde udløst alarmen. 

07:08  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
07:25 Bystedparken  Ild i elinstallation Ild i el skab i det fri, skadested overdraget til DONG,   

07:49 Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


