
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-04-2017 til kl. 08.00 den 04-04-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
04-04-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 3 

 
08:05  Rosenørns Alle  Ild i Skraldespand Ild i skraldespand, slukket med 10.l vandslukker.  
 
08:14  Backersvej   Trafik ulykke   Trafikulykke (Eneuheld) Bil kørt ind i træ, føreren kvinde 35 år var selv kommet ud af bilen selv om den  

lå på taget.  
09:04 Banemarksvej  Brandalarm  Blind alarm da pulverslukker var skudt af ved demontering. 

 
09:06  Hammerichsgade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 09:17  Jernholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.  
 
09:23  Panumsvej   Ild i knallert  Ild i knallert, slukket med HT-rør.  
 
09:42  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
09:53  Stevnsgade   Bål på gade   Ild i sofa i gangtunnel, slukket med HT-rør.  
 
10:19  Solbjergvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
  
10:32  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teaterrøg.  
 
10:45  Livornovej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
11:32  Falkoner Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  

udførelse af andet arbejde. 
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12:45  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

13:23  Kastelsvej   Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:57  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra højtryksrenser.  
 
14:01  Ejler Billes Allé  Redning Andet  Assistance til ambulancetjenesten med bæring af patient.  
 
14:02  Amagerbrogade  Trafik ulykke  2 Biler kørt sammen, mindre materiel skade.  
 
14:06  Bernstorffsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
14:13  Hermodsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:10 Søndre Ringvej Ild i bil  Ild i bil. Slukket med HT rør. Vejbane spulet. 
 
16:19 Hovedvejen  Trafikulykke  Person påkørt af varebil. Nødbehandling af pt. Samt sikring af skadestedet. 
 
16:20  Langelinie Allé  Brandalarm   Brandalarm udløst af røgudvikling fra kompressor, der var blevet for varm. Slukket kompressor, og  

afbrudt for strømmen. Udluftet kælder og overdraget skadestedet til bygnings ansvarlig.  
 

16:26  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  

16:48  Silkeborg Plads  Ild i lejlighed  Mindre brand Ild i friture gryde, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og  
udluftet lejlighed.  
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17:47  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
18:37 Korsdalsvej  Brandalarm  Blind alarm pga. Madlavning. 
  
19:21  Carl Th. Dreyers Vej  Ild i container   Ild i container, slukket med HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
19:32  Guldbergs Plads  Bål på gade   Bål på legeplads, slukket før beredskabets ankomst.  
 
 
21:34  Vigerslev Allé   Røg fra Institution  Mindre ildløs i celle, slukket med vandfyldt slangevinde. Udluftet celle ved naturlig ventilation, og  

overdraget skadestedet til politiet og personale.  
 

21:43  Livornovej  Ass. til ophjælpning  Ass til hjemmeplejen, pt hjulpet op. 
  
23:16 Vodroffs Tværgade  Springtæppe   Assistance til ambulancetjenesten, mødt men ej i brug.  
 
01:13  Sundholmsvej   Ild i bil   Slukket med HT rør 
 
02:27 Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 
06:52 Hvidovrevej   Brandalarm  Falsk alarm. Brandtryk taget uden grund. 
  
07:00  Svend Aukens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 


