
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-12-2017 til kl. 08.00 den 09-12-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
09-12-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 2 

10:47 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, grundet påkørsel af truck. 
 
11:07  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:14 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, årsag ukendt. 
 
11:34  Lybækgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Københavns kommune med ophjælpning af borger.  
 
12:36  Emdrup Vænge   Ild i bygning   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at røg var  
fra tagarbejde på adressen.  

 
13:46  Sylows Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
15:07  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:41  Gothersgade   Brandalarm   Blind alarm, anlægget var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:47  Guldbergs gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. anvendelse af stearin- og duftelys på toilet.  
 
16:53 Stentoftevej  Eftersyn for røg  Defekt brændeovn 
 
17:22  Kaj Munks Vej   Eftersyn   Eftersyn af gaslugt i beboelsesejendom. Foretaget måling, intet at bemærke.  
 
20:11  Bispebjerg Parkallé  Ild i affald   Ild i affald ude i det fri, slukket med 1 højtryksrør.  
 
20:40 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, grundet trykfald i sprinkler. 
 
21:22 Brøndby strand station Ild i bil  Ild i bil, slukket med et HT-rør. 
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21:41  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring.  
 
22:41  Enghavevej   Forurening   Oprydning efter færdselsuheld. Ingen personskade. Kørebanen blev  

fejet for diverse vragdele fra bilen. Intet spild af væsker 

23:17  Trondhjemsgade  Røg fra bygning  Eftersyn af røg på indskudt etage i større ejendom  
(kontor/beboelse). Ved ankomst modtages beredskabet af en vagt  
og kan efterfølgende konstatere lettere røgslør på indskudt etage  
(øverste etage i nordfløjen). Foretaget eftersyn af samtlige etager,  
herunder kælderetagen, intet at bemærke, ud over en lugt af  
"brændt madvare" på en bagtrappe. Fortaget eftersyn af  
lejlighederne i naboejendommen, da de havde fælles trappe  
(bagtrappe) med ejendommen hvor røgen var konstateret, intet at  
bemærke. Udluftet bagtrappen og overdraget bygningen til en vagt  
tilknyttet adressen.  

 
23:21  Strandboulevarden  Trafik ulykke   Færdselsuheld mellem lastbil og personbil. 1 person tilset af  

ambulancetjenesten. Personen ønskede ikke at komme med på hospitalet.  
Fjernet vragstumper fra vejbanen, intet spild af væsker. Politiet overtog  
skadestedet.  

 
02:08  Nytorv   Eftersyn   Eftersyn af tændt stearinlys i restaurantvindue. Ingen fare for  

antændelse af øvrige ting i vindue. Politiet overtager og kontakter ejer for slukning af lys.  
 

02:51  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

05:58 Østvej/Kettegård Alle Person redning  Nedtaget en person fra tag, overgivet til Politi/ambulance 


