
 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-01-2018 til kl. 08.00 den 09-01-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
09-01-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 1 af 3 

 
08:29  Folehaven   Trafikulykke   Færdselsuheld mellem 3 personbiler, 2 varevogne og en lastbil. Sikring og oprydning af  

skadested. 1 pt indbragt til hospital. 
 
09:13  Marmorvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:15  Lergravsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
09:23  Park alle   Brandalarm   Blind alarm pga. tekniker. 
 
09:52  Nordmarks alle  Brandalarm   Blind alarm pga. damp. 
 
10:25  Sønder Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:33  Havnegade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

10:37  Nyhavn   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 

 
10:51  Nygårds plads   Brandalarm   Blind alarm pga. madlavning.  
 
11:04  H.C. Hansens Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:40  Esther Møllers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:20  Nyrnberggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:43  Pilesvinget   Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
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13:28  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
13:36  Borgergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøring.  
 
14:01  Sankt Annæ Plads  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
14:05  Nygårdsvej   Eftersyn   Mindre ildløs i diverse indbo. Slukket af inden ankomst. 
 
14:16  Avedøreholmen  Brandalarm   Blind alarm pga. truck der havde brudt en linjedetektor.  
 
14:25  Fengersvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:29  Ansgars Allé   Ild i Container  Ild i skraldecontainer, slukket vha. pulverslukker af forbipasserende før beredskabets ankomst.  

Foretaget eftersyn, iab.  
 

14:48  Biskop Krags Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring. 
 
15:04  Neergaards alle  Brandalarm   Blind alarm pga. brug af deodorant. 
 
15:11  Borups Allé   Forurening   Kraftig ammoniak lugt, viste sig at stamme fra ældre utæt køleskab.  
 
15:15  Hothers Plads   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
16:18 Dirch Passers Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:08  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.   
 
17:58  Vognporten   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand. Slukket med en begrænset mængde vand.  
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18:16  Sturlasgade   Brandalarm   Blind alarm på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
19:15  Nørregårdsvej  Oversvømmelse  Utæt brandhane. HOFOR tilkaldt for lukning af afspæringshaner.  
 
19:34  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:00  Hørhusvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
20:18  Rebslagervej   Ild i Bil   Ild i madras og div tøj i bagagerum på varevogn, slukket med HT-rør. 
 
22:27  Tagensvej   Eftersyn   Assisteret Politiet med at foretage eftersyn af ca. 400-500 ampuller med ukendt indhold der var  

blevet smidt under nogle affaldscontainere. 
 

23:13  Digevej   Brandalarm   Mindre brand i madras på værelse, slukket af personalet vha. slangevinde før brandvæsenets  
ankomst. Personalet var ligeledes påbegyndt at lufte værelset ud. Foretaget eftersyn samt tilkaldt  
ambulance til mulig røgforgiftning af patient. Tilkaldt Politiet samt Skadeservice.  

 
23:41  Ryparken   Redning Andet  Assistance til Regionens ambulancetjeneste.  
 
03:08  Nørrebrogade  Eftersyn   Assistance til politiet. 

05:30  Hornemanns vænge  Brandalarm  Brand i mindre el-installation, slukket af personale ved ankomst. 

06:23  Peter Bangs Vej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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


