
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-10-2017 til kl. 08.00 den 15-10-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
14-10-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 4 

09:25  Brages gade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
09:27  Dannebrogsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
09:42 Torstens vej  Trafik Ulykke  Sikring af skadested, oprydning.   
 
10:12  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
10:26 Fort vej  Benzin udslip  Udlagt Absodan, oprydning.   
 
10:31  Hovedvagtsgade  Brandalarm   Ild i flere ledninger, slukket med CO2 slukker. Ventileret 1 sal i  

cafe, med overtryksventilator. Foretaget eftersyn med termisk  
kamera, intet at bemærke.  
Skadestedet overdraget til skadeservice firma, samt cafe ejer.  

 
10:43  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
10:54  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:17  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
13:07  Gammeltoftsgade  Olie spild   Scooter ligger i sø og der ses mindre olie film på vandet. Scooter  

trukket op af søgen efteraftale med poltiet. 
 
13:08 Tårnvej  Gas lugt  Gasledning til komfur defekt, afmonteret.  
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13:34  William Wains Gade  Drukneulykke   Beredskabet sendt til person i vandet. Ved ankomst er personen  
lettere forkommen, samlet op af en båd. Behandlet med ilt og  
afklædt det våde tøj fra personen. Efterfølgende sejlet personen til  
lynettehavnen hvor ambulancetjenesten tog imod.  

 
14:38 Stenager  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 
15:04 Nørrekær  Brandalarm  Blind alarm, årsag ukendt. 
 
15:37  Per Henrik Lings Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 
 
16:21  Sydhavns Plads   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person  
 
16:40  Nybrogade   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket af borger med en spand vand.  
 
16:42  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
16:46  Stormgade   Eftersyn   Eftersyn efter røg fra køkken. Gryde brændt på. Der var slukket for  

komfuret og udluftet ved vores ankomst. Lejligheden efterset, IAB  
 
19:12  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
20:32  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
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20:33  Vesterbrogade   Trafik ulykke   Beredskabet sendt til personer under bil. Ved ankomst ligger  
klapvogn under bil, men ingen personer fastklemt under bilen.  
Forbipasserende er i gang med førstehjælp til 3 patienter.  
Assisteret med førstehjælp til mor og barn samt fører af bilen.  
Sikret skadestedet i samarbejde med politiet.  
Fjernet resterende glas der hang løst i butiksvindue, og fejet  
glasskår ind til siden.  
Skadestedet overdraget til politiet.  

 
21:20  Dronningens vej  Brandalarm   Ild i køkken, alarmen var oprindelig en ABA udrykning, men på  

telefonisk melding fra en beboer som fortalte at køkkenet var i  
brand, blev udrykningen opgraderet. Emhætte & Emhætteskab  
brændt/ røgskadet i hele køkkenet. Køkkenet udluftet, og  
skadeservice overtager stedet.  

 
21:21  Oehlenschlægersgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient  
 
21:40  Tårnblæservej   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke  
 
22:00  Nordre Fasanvej  Eftersyn   Ild i container, ved ankomst var der en gløde brand i en  

tøjcontainer. Branden blev slukket med 1 HT tilsat A-skum.  
Container uskadt og sat tilbage i skuret. 

22:16  Rørsangervej   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med trykladet vandslukker.  
 
22:33 Banehegnet  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med lidt skum. 
 
02:11 Engager  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag 
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02:20  Fogedgården   Røg fra Lejlighed  Glemt gryde med pølser på tændt komfur. Ved ankomst er  
lejligheden røgfyldt og beboer kommet ud. Ventileret og tryksat  
opgang. Slukket komfur og flyttet gryde til vask. Lejligheden udluftet  
med overtryksventilator.  

 
02:42  Thors gade   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
02:49 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag.  
 
02:55 Engager  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 
 
03:49 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 
 
05:30  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 

 

  

 

 

 

 


