
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-12-2017 til kl. 08.00 den 11-12-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:00 Esthersvej Ophjælpning Assistance til Sundheds og Omsorgsforvaltningen med flytning  
 af patient. 

 10:03 Herholdtsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp. 

 11:15 Guldborgvej Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 

 11:27 Krimsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 12:04 Ottiliavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 13:01 Lindevangs Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 
 
 15:34         Jernholmen            Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.  
  
 15:38         Frederikssundsmotorvejen Trafikulykke Sikring af skadested, og oprydning.  

 16:27 Gerlevvej Brand  Ved ankomst konstateret anlagt bål, slukket  
 efter ønske fra politiet. 

 16:29 Gothersgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:44         Jyllandsvej Ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient. 

 16:45 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 18:43 Titangade Ild i container Ild i container, dæmpet af anmelder før ankomst, endelig  
 slukket med højtryksrør. 

 18:51 Duevej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 19:02         Fælledvej              Brandalarm               Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                                                                      
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Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 
 19:47   Hedemarksvænge  Brand        Ild i køkken, slukket med c. rør. Skadeservice firma rekvireret.  

 22:07   Risbjergvej   Brandalarm       Blind alarm, ukendt årsag.   

 23:12 Sankt Peders Stræde Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 23:16 Torvegade Røg fra Butik Meget lidt røg fra en pizzaovn, hvor man havde  
 glemt et brød. 

 00:28 Falkoner Alle Eftersyn Ild i juledekoration i butik, slukket med vandslukker. 

 05:09 Dampfærgevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 07:13 Esplanaden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

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