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08:25  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
08:34 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, grundet defekt brandtryk. 
 
08:49  Randbølvej   Redning Andet   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var  

blevet forurenet ved færdselsuheld hvor 2 køretøjer var  
 
09:11  Anker Heegaards Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
09:22  Havneholmen   Dyreredning   Svane gjort fri af fiskesnøre.  
 
09:55  Svend Aukens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:21  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:09  Prinsessegade   Assistance til politiet  Assistance til politiet.  
 
11:20  Oceankaj   Redning Andet   Assistance til politiet, dykkeropgave.  
 
11:38  Bispebjerg Bakke  Redning Andet   Eftersøgning i teknikskakt/tunnel efter formodet savnede arbejdere. 

Efter ankomst konstateres at alle er i god behold på overfladen. Tunnel gennemgået, intet fundet.  
 
11:51  Sankt Pauls Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:38  Pakhusvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
15:37  Oslo Plads   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog støv fra byggeplads for røg fra ildløs. Eftersyn foretaget, iab. 
 
16:42 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, grundet fejl på anlæg. 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-01-2018 til kl. 08.00 den 27-01-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
26-01-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 2 

19:17  Højdevej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
21:46  Amerika Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
22:17  Strandagervej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
22:46  Borgbjergsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
23:13  Rådmandsgade   Trafikulykke   Færdselsuheld, eneulykke, billist påkørt parkeret bil.  

Tag klippet af køretøj, patienten udtaget og overgivet til ambulancetjenesten.  
 
23:21  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
23:47  Kobbelvænget   Gasudslip   Eftersyn for gaslugt, opgang, skakt og flere lejligheder gennemgået med gasdetektor, intet fundet.  
 
23:51  Amagerbro Torv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
00:15  Sankt Pauls Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:09  Glentevej   Ild i bil   Ild i bil, slukket med højtryksslange.  
 
02:42  Hollændervej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
02:51  Frederikssundsvej  Affaldsoplag i det fri  Ild i affald i det fri, slukket med højtryksrør.  
 
03:27 Elvergårdsvej  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med et HT- rør. 
 
05:20  Borgbjergsvej   Ild i bil   Ild i bil, slukket med højtryksslange.  
 


