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08:01  Skelmosevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:29  Holmens Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
08:44  Borups Plads   Ild i bil   Ejer fortalte at der havde været røgudvikling fra ventilationssystemet i bilen, foretaget eftersyn og ikke  

konstateret noget. Afmonteret batteripoler og overdraget skadestedet til ejer.  
 
10:33  Mozarts Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
10:57  Søndre Fasanvej  Assistance til politiet  Under kranarbejde med en 20 fods container lastet med betonaffald ramte kranføreren et stillads i 2- 

3. sals højde, hvor containere sad fast i stillads. Evakueret to personer fra nedrivningsfirma som 
befandt sig på terræn under den svævende container og sikret skadestedet. Cirka 3 minutter efter 
beredskabets ankomst rev containeren sig løs fra stillads og faldt ca. 4-5m hvorefter den satte sig fast i  
stilladset og en lyskurv, ved krydset Søndre Boulevard og Valby Langgade. Beredskabet foretog 
afspærring af fareområde i samarbejde med politi. Politiet overtog skadestedet sammen med 
repræsentanter fra kranfirma og stilladsfirma.  

 
11:07 Trædrejerporten Ild i udhus  Røg fra cykelskur. Åbnet lås med skæreskive og afslukket fejekost.  
 
11:42  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en melder var aktiveret på grund af damp fra rengøring.  
 
12:00 Produktionsvej Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret på grund af damp fra autoklavemaskine. 
 
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-07-2017 til kl. 08.00 den 05-07-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
05-07-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 3 

12:46  Reventlowsgade  Assistanceydelse  Medarbejdere på Metrobyggeriet havde overgravet et vandrør i jorden på byggepladsen. Metro havde  
kontaktet HOFOR for lukning af vandet og havde opsat pumper for afhjælpning. 
 

12:52  Dampfærgevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:57  Ørnevej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
  
13:03  Esther Møllers Vej Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
  
13:54  Porcelænshaven  brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  

udførelse af andet arbejde. 
  

14:30  Sundbygårdsvej  Oversvømmelse  Sprinklerhovedet aktiveret af ukendt årsag. Isat sprinklerkile for afbrydelse af vandet. Opsuget ca. 2  
cm vand i lejlighed med vandstøvsuger. Overdraget skadestedet til skadeservice firma.  

 
16:48  Halfdansgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
  
17:14  Østerdalsgade  Trafikulykke   Trafikulykke bil mod bil. Patient med ondt i skulder overgivet til ambulancetjenesten. Opfejet autodele  

og skubbet køretøj ind til siden. Politiet overtog skadested.  
 

18:01  Bag Søndermarken  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
18:10  Tietgensgade   Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
18:47  P. Knudsens Gade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med at hjælpe patient op fra gaden og i seng.  
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19:25  Sortedam Dossering  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
19:32  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:58  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en melder var aktiveret på grund af damp fra rengøring. Foretaget eftersyn, iab. 

 
21:46  Rådhuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en melder var aktiveret på grund af damp fra bad. Foretaget eftersyn, iab.  
 
00:59  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:54  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
06:49  Rabarbervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
07:18 Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
07:45  Skagerakvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en melder var aktiveret uden påviselig grund.  
 


