
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-10-2017 til kl. 08.00 den 13-10-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
13-10-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 2 

 
09:42  Strandboulevarden  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
11:42  Ørnevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
12:03  Hørhusvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning. 
 
12.24 Krogagervej  Brandalarm  Blind alarm som følge af håndværkeres arbejde. 
 
12:39  Park Allé   Containerbrand i bygning  Mindre ildløs i en plastspand. Slukket med et HT-rør. 
 
12:48  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
13:31  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
 
13.49 Kettegård Alle  Benzin spild  Spild af benzin fra personbil. Udlagt to sække absordan. 
 
13.50 Produktionsvej Brandalarm  Blind alarm som følge af vand i en detektor. 
 
14.36 Hornemanns Vænge Brandalarm  Blind alarm som følge af tobaksrygning. 
 
14:49  Nyhavn   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på nedfalden støv. 
 
14:55  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
14:58  Trekroner   Drukning   Personredning idet kajak var kæntret ud for Trekroner i kraftig blæst. Reddet sejleren, som var  

forkommen men uskadt, ombord i beredskabets redningsbåd, søsat fra Sundkaj samt bjærget forliste  
kajak og bragt denne til kajkant efter aftalt med sejleren. 
 

15:16  Stormgade  Assistance  Assistance til politiet i vurderingen af et skadested med væltet stillads. Stillads i 3 etagers højde, væltet  
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ned over 3 parkerede biler. Hund i bil reddet ud, og overleveret til ejer. HOFOR tilkaldt for håndtering af 
nedfalden kabel til gadebelysning. Skadested afspærret. Politiet overtog stedet. 
 

15:56  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
15:57  H.C. Andersens Boulevard Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
16:05  Hulgårds Plads  Ild i affald   Ild i affaldsspand i det fri, slukket med HT-rør. 
 
16:15  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fødselsdagslys. 
 
16:26  Kastrupvej   Færdselsuheld Færdselsuheld med to biler impliceret. Ved ankomst ingen fastklemte. Foretaget sikring af skadestedet  

samt oprydning af diverse vragdele. Vejbane spulet for sprinklervæske. En patient kørt med ambulance 
til hospital. Skadestedet overdraget til politiet. 
 

17:07  Vanløse Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:18  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
18:41  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
18:48  Rued Langgaards Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
20.40 Vinhaven  Eftersyn  Eftersyn for røglugt. Let røg konstateret. Foretaget udluftning. 
 
22:02  Dagmarsgade  Brand-Bil under tag  Brand i lysstofsamatur. Rester faldet ned over parkeret bil. Brand gået ud af sig selv. Eftersyn foretaget  

iab. 
  

04:07  Vanløse Allé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 


