
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-03-2017 til kl. 08.00 den 19-03-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
18-03-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 2 

08:04  K-Vej   Ild i container  Ild i 2 stk. 20 fods jerncontainere med affald. Slukket med HT (højtryksrør) tilsat A-skum. 
 
09:29  Sundparken   Brandalarm   Alarm udløst af Ildløs i seng og dyne. Slukket med håndbruser af beboer. 
  
10:19  Studiestræde   Brandalarm  Blind alarm, detektor aktiveret af upåviselig grund.  
 
10:42  Halmtorvet   Brandalarm   Ild i skraldespand, slukket af personale på stedet. 
 
10:49  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm muligvis pga. af trykfald i sprinkler anlæg. 
 
11:16  Sundholmsvej  Eftersyn   Eftersyn, gløder i dyne slukket med bruser fra badeværelset, af brandvæsnet, værelse udluftet. 

Personen der havde været på værelset ønskede ikke ambulance.  
 

13:06  Nyropsgade   Ild i Container  Ildløs i en 20 fods container fyldt med pap og byggeaffald, slukket med HT (højtryksrør) 
 
13:31  Göteborg Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
  
15:14  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
17:51  Prins Constantins Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
19:09  Vesterbrogade  Eftersyn   Eftersyn på tidligere brandsted, intet at bemærke. 
 
21:17 Liljens Kvarter  Brandalarm  Blind alarm, idet detektor var aktiveret af pga. damp. 
 
22:14 Egeskoven  Eftersyn  Pulverslukker udløst i et skole køkken, uden årsag. Udluftet lokalet, intet at bemærke. 
 
22:17  Katrinedalsvej  Ild i container  Ild i byggeplads containere, slukket med 2 c-rør og 2 HT-rør. 
 
23:23  Ragnhildgade   Eftersyn   Eftersyn af røgalarmanlæg i trapperum, intet at bemærke. 
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23:31  Guldborgvej  Ild i lejlighed   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  
     Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
00:19 Motorring 4  Trafik Ulykke  Assistance til Østsjællands beredskab st. Taastrup. 
     Sikret skadested, 1 patient overdraget til ambulance tjenesten. 
     Oprydning efter færdsel. Overdraget til skadestedet til politiet.  
 
00:46  Reventlowsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
01:21  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
 
03:27  Reventlowsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
04:39  Enghavevej   Oversvømmelse  Vandskade over sænket loft. 
 
05:14  Øster Allé   Brandalarm  Alarmtryk aktiveret af beruset person. Politiet tilkaldt, og personen overdraget til politiet.  
 
07:05  Dannebrogsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
 

 

 

 

 


