
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-08-2017 til kl. 08.00 den 02-08-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
03-08-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 3 

08:36  Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
08:52  Solbjergvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved HBR ankomst.  
 
09:00  Købmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
10:06  Bryggervangen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:35  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 

10:56 Tybjergparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde tæt på detektor. 

11:26  Landskronagade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:30 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

11:36 Stamholmen  Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, efterfølgende ryddet kørebanen for vragdele. Skadestedet  

     overdraget til politi. 

11:58  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:49 Ejby Torvevej  Røg fra kælder Røg fra lysstof ammartur i kælder, kælderen ventileret og skadestedet overdraget til elektriker og  

     politi. 
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12:54  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
13:26  Vigerslev Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

15:21  Nordsøvej   Ild i bygning   Ild i tag, slukket med 2 HT-rør hvoraf 1 fra stigetop og 1 indefra med røgdykkere. Veluxvindue  
varmesprængt før HBR ankomst. Skåret ca. 2 m² tag for eftersyn og adgang til konstruktionsbrand.  
Ca. 10 m² tag brandskadet, klubhus lettere røgskadet. Overdraget skadestedet til politi og 
skadeservicefirma. 
 

15:21 Risbjergvej  Brandalarm  Falsk alarm, idet et brandtryk var aktiveret af en ikke identificeret person. 

15:26  Valby Langgade  Trafik ulykke  Færdselsuheld, bil mod bil. 2 tilskadekomne håndteret og anlagt halskraver, udtaget fra køretøjet  
uden brug af værktøj. Området opryddet.  
 

16:02  Amager Boulevard Trafik ulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld Kongedybet (harmonikasammenstød) hvor 3  
biler var involveret. Ingen personskader. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

18:02  Nordsøvej   Eftersyn   Eftersyn tidl. brandsted, iab.  
 
18:24  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:26 Centrumforbindelsen Trafik ulykke  Stoppet på radio, idet skadestedet lokaliseret på anden motorvejsstrækning. 

18:28  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

18:31 Kystholmen  Forurening  Udlagt flydespærring omkring grundstødt fartøj, som lækkede diselolie. Politi overtog skadestedet. 
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18:40 Motorring 3  Trafik ulykke  3. køretøjer impliceret i trafik ulykke, beredskabet sikrede skadestedet, efterfølgende blev 

     kørebanen ryddet for vragdele og kølervæske blev opsamlet med absodan. Politi overtog  

     skadestedet. 

20:22 Lunagervej  Ild i græs  Ildløs i hæk formentlig efter brug af ukrudtsbrænder, slukket ved beredskabets ankomst, eftersyn  

     foretaget. 

22:09  Peter Bangsvej  Trafik ulykke   Færdselsuheld, bil mod bil, ingen personer i køretøjerne ved ankomst. Kørebanen opryddet og  
køretøjet sat ind til siden. 
 

23:47  Urmagerstien  Ild i bil  Ild i bil, kabine udbrændt, slukket med højtryksrør.  
 
00:33  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
01:19  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
03:24 Nygårds plads  Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med 1. HT. 

03:37  Bystævneparken  Brandalarm   Ild i papirkurv på værelse, slukket og udluftet af personalet før HBR ankomst. Eftersyn foretaget,  
 
03:58 Tårnvej  Ild i bil  Ild i bil, slukket før beredskabets ankomst, fortaget eftersyn. Skadested overdraget til politi.iab.  

 
04:32  Bernhard Bang Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 


