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08:05  Nørre Allé   Oprydning efter FUH Rengøring af vejbane, efter færdselsuheld. Kørebane fejet for glasskår.  
 
09:29  Vanløse Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget. 
  
09:59  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren. 
 
10:21  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. damp fra bad. 
 
10:23  Frederik VII's Gade  Brandalarm   Blind alarm i forbindelse med test af anlæg. 
  
10:49  H.C. Andersens Boulevard Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
11:07  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren. 
 
11:27  Klerkegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:03  Rømersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget. 
  
13:04  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
13:07  Gransangervej  Eftersyn  Røglugt i kælder. Stammede muligvis fra rottefængers arbejde. Kælder gennemgået med termisk  

kamera intet at bemærke. 
 

13:24  Strandlodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
13:38 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm. Upåviselig årsag. 

14:31  Njalsgade   Brandalarm   Ild i tørretumbler, slukket med en vandslukker. Kælder ventileret vha. stedets egne ventilatorer.  
Stedet efterfølgende efterset med termisk kamera – intet at bemærke. 
 

15:00  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 1-2-2018 til kl. 08.00 den 2-2-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
2-2-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 3 

 
15:20  Containervej   Olie spild   Mindre oliefilm på vandoverfladen i havne bassin. Det var ikke til at spore hvor det stammede fra, og var  

for småt til at kunne opsamles. CMP ville holde øje med spildets udvikling. 
 

15:29  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
15:43  Tagensvej   Eftersyn   Eftersyn for Røglugt. Gryde brændt på. Beboer havde selv slukket gryden inden beredskabets ankomst.  

Lejlighed udluftet.  
 
15:44  Skindergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:31  Langelinie Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:59  Australiensvej   Ass. til ophjælpning  Assisteret hjemmeplejen med tungt løft. 

18:36 Hedemarksvej  Eftersyn  Ild i en klud. Slukket ved beredskabets ankomst. Opsat røgalarm hos borger. 

19:00 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm. Upåviselig årsag. 

19:14  Vester Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
19:27  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  

udførelse af arbejde.  
 

20:54  Havneholmen   Færdselsuheld  Solouheld. En tilskadekommen. Foretaget sikring af skadestedet. Assisteret ambulancetjenesten med  
skånsomt udtagning på spineboard. Foretaget oprydning på skadestedet. 
 

21:05  Øster Allé   Færdselsuheld  Assistance til politiet, med oprydning efter færdselsuheld. Ene ulykke, personbil påkørt lyssignal.  
     Opfejet div vragdele, fra kørebane. 
21:46 Hornemanns Vænge Brandalarm  Blind alarm. Os fra madlavning. 
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22:38 Brøndbyøster Station Ild i affald  Slukket mindre ildløs i affald. 

22:40  Niels Ebbesens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
23:20  Vendersgade   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog flammerskær fra stearinlys for brand. 
 
23:49  Kong Georgs Vej  Ild i affald   Ild i skraldespand. Slukket med vandslukker. 
 
23:57  Niels Ebbesens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
02:00  Niels Ebbesens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

07:43 Vandkunsten  Brandalarm  Blind alarm. Upåviselig årsag. 

       


