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08:05  Thors gade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra brødristning.  
 
08:06  Emil Chr. Hansens Vej  Brandalarm.   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget 

uden at have frakoblet gruppen.  
 
08:23  Nørre Voldgade  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning.  
 
08:47  Blegdamsvej   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers svejsearbejde tæt på detektoren.  
 
09:23  Lergravsvej   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:39  Århusgade   Ass. Ambtj.   Assistance til ambulancetjenesten med løft af patient  

i baggård efter faldulykke fra bygning 
  

10:03  Raffinaderivej   Brandalarm.   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  

 
10:23  Jernbanegade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
10:40  Hans Kirks Vej   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:47  Lille Istedgade   Ild i bygning   Plastkande glemt på tændt komfur. Slukket af personale med  

brandtæppe og pulverslukker. Personalet havde slukket for komfur  
og udluftet. Kontrol af komfur samt aftræk i.a.b. Tilkaldt  
ambulance til personale der havde slukket ildløs, da vedkommende  
hostede meget. 
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12:29  Motorring 4  Færdselsuheld   Eneuheld hvor bil var kørt af vejen og endte på taget ca. 15 m inde  
Klovtoftegrenen på mark. Frigjort en person og overleveret denne til  
Vestgående ambulancetjenesten. Sikret skadestedet og foretaget i og omkring  
bilen, iab. Overdraget skadestedet til politiet.  

 
12:39  Strandgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:00  Birkelundsvej   Røg fra kælder   Mindre røgudvikling i serverrum. Foretaget eftersyn med  

termokamera og konstateret at røgudviklingen stammede fra  
køleaggregat. Teknikker afbrudt for strømmet til dette. Overdraget  
skadestedet til teknikker. 

 
14:05  Christians Brygge  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:25 Biblioteksvej  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 
 
15:15  Sions gade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.  
 
15:47  N.J. Fjords Alle   Eftersyn   Beboer følte sig svimmel under madlavning og mistænkte utæt  

gasforsyning. Intet udslag på gasmåler. Lukket for gas på  
hovedhane og bedt beboer kontakte vicevært for fagmæssig kontrol  
af gasinstallation.  

 
16:46  Valby Langgade  Redning Andet   Væltet træ på fortov, cykelsti og vejbane. Grene på vejbane skåret af og lagt ind til siden. 

Fortov og cykelsti afmærket med minestrimmel.  
Hvis stammen skal fjernes helt skal Specialtjenesten rekvireres  
hvilket er meddelt Vagtcentralen. 

 
17:08 Ejby Industrivej  Brandalarm  Blind alarm, røg fra madlavning. 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-09-2017 til kl. 08.00 den 14-09-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
13-09-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 4 

 
17:22  Sigurds gade   Brandalarm.   Centralskab retableret af personale ved brandvæsenets ankomst.  

De ansatte kunne ikke huske hvilken detektor, der havde været  
aktiveret. Foretaget eftersyn i.a.b.  

18:08  Hillerødmotorvejen / Ruten FUH-Fastklemte  Delvist frontalt sammenstød mellem to personbiler ved et vejarbejde 
hvor kørebaner ikke er adskilt af autoværn. De to førere  
fastklemt. Frigjort med hydraulisk værktøj. Behjælpelig med  
udtagning af begge patienter. Foretaget afspærring og  
oprydning. Sikringsslange udlagt. Politi overtog skadestedet. 

18:56                   Holbergsgade  Røg fra Butik   Blind alarm idet anmelder antog røg fra tyverisikringsanlæg som røg fra ildløs 

   Forsøgt frakoblet anlægget uden held. Repræsentant for alarmfirma G 4 overtog.  

20:04  Blytsvej   Røg fra Lejlighed  Mindre brand i tæppe, slukket i håndvask. Lejlighed udluftet og overdraget til beboeren igen.  
 
20:17  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra  

tyverisikringsanlæg (fejlbetjening af personalet). Foretaget eftersyn  
og udluftning, iab. 

 
21:03 Faklens Kvarter  Eftersyn  Anlagt bål, udbrændt af sig selv, overgivet til politiet. 
 
21:16  Landgreven   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:07  Holbergsgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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23:40  Ved Ovnhallen   Brandalarm.   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
forsyningsledningen. Ved ankomst var tyverialarm også aktiveret.  
Runderet i bygning og fundet åbent vindue i stueetage. Lukket  
vindue og check ét sprinklercentral. Retableret såvel brandalarm  
som tyverialarm. 

 
01:45 Kettegård Alle  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag.  
 
03:32  Peter Bangs Vej  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:11  Nørre Allé   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig røg fra  

varmt løbet kilerem på kompressor. Kilerem knækket, svag lugt af gummi. 
 

 

 

 

 


