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08:13  Esther Møllers Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
     arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  
 
08:46  Dalgas Boulevard  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af patient.  
 
08:47  O-Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
10:11  I G Smiths Alle  Røg fra Villa/Rækkehus  Ild i trægulv, i forbindelse med brænding af tagpap. Slukket med pulverslukker 
     Før ankomst. Eftersyn med termisk kamera. 
  
10:26  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     produktionsanlæg.  
 
10:43  Vester Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
11:21  H.C. Ørsteds Vej  Røg fra Etageejendom  Røg fra tag, stammede fra optænding i ovn i pizzeria.  
 
11:54  Amagerbrogade  Røg fra Etageejendom  Røg fra glemt mad i gryde på tændt komfur, afkølet i køkkenvask.  
     Foretaget eftersyn og udluftning af lettere røg fra lejlighed.  
     Foretaget behandling af beboer med ilt samt efterfølgende  
     overdraget vedkommende til ambulancemandskab.  
 
12:08 Jyllingevej  Eftersyn  Benzin udslip ved tankanlæg. 1 sæk absodan udlagt. 
 
12:56  Magstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
     arbejde med varme tæt på detektoren.  
 
 



DØGNRAPPORT 

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

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
13-12-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 2 

 
 
13:16 Herstedvestervej Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret ved et alarmtryk uden grund. 
 
 
13:34  Meldahlsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
     håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
13:43  Brydes Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     madlavning 
 
 
14:13  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
     HBR ankomst. 
 
 
14:52 Brøndby stadion Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret pga. støv fra Håndværker.  
 
 
17:09  Hans Knudsens  Eftersyn   Røglugt fra elevator. Lugt bekræftet, tekniker tilkaldt. 
  
 
17:16  Grønjordskollegiet  Ild i lejlighed   Ild på værelse på 6. sal, slukket med HT-rør. Tryksat trapperum og  
     gangareal med overtryksventilator samt sprængt dør til værelse 19 for adgang.  
     Foretaget eftersøgning og udluftning. Rekvireret skadeservicefirma  
     samt overdraget skadestedet til politiet.  
 
17:58  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
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18:01  Sjællandsbroen  Benzin udslip   Mindre lækage fra benzinstander (pistolgreb) på tankstation.  
     Lækagen stoppet når pumpen blev lukket. Mindre spild løbet i  
     olieudskiller på tankstation. Foretaget eftersyn og opsat  
     minestrimmel omkring stander for at sikre at denne ikke blev  
     benyttet.  
 
 
21:42  Dalgas Boulevard  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
     patient.  
 
 
22:12  Gammel Kongevej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
     patient.  
 
00:05  Bülowsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
     Patient   


