
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-03-2018 til kl. 08.00 den 16-03-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
15-03-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 3 

08:14 Ringager  Brandalarm  Blind alarm pga. defekt alarmtryk – Eftersyn samt reetablering. 
 
10:05  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af os fra  

støvsuger i forbindelse med håndværkers arbejde.  
 
11:27  Vesterbrogade   Eftersyn   Brand i papiruld (isoleringsmateriale) i forbindelse med  

tagarbejde, slukket med 2 x pulverslukkere af håndværkere  
inden beredskabets ankomst, håndværkere havde også selv  
opskåret ca. 2 m2 tag for eftersyn, Beredskabet foretog eftersyn  
med termiskkamera, intet at bemærke, drejestige rejst for  
eftersyn af tag, ligeledes intet at bemærke.  

 
12:06  Emdrup Vænge   Ild i bil   Overtændt bil, slukket med HT, skadestedet overgivet til politiet.  
 
13:08 Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:11  A.F. Beyers Vej   Røg fra lejlighed  Defekt elinstallation var årsag til røg fra kabelbakke, el-  

forsyning afbrudt, mindre område af loft banket ned for at  
besigtige etageadskillelse, mindre glødebrand slukket med Co2  
kulsyreslukker, eftersyn med termisk kamera, intet yderligere at bemærke. 

 
13:34 Kanal Holmen  Brandalarm  Blind alarm, grundet damp fra fyr.   
 
14:28 Køge bugt Motorvejen Trafik ulykke  Falsk Alarm. 
 
16:01  Beatevej   Eftersyn   Eftersyn i beboelsesejendom, røgalarm løbet løbsk, håndstige  

rejst for at besigtige lejlighed udefra, intet at bemærke, termisk kamera viser normal temperatur i 
lejligheden, bestyrelsesmedlem på stedet ville kontakte varmemester.  
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17:40  Kantorparken   Brandalarm   Ild i rollator, slukket af personale før ankomst. Området udluftet og anlæg reetableret.  
 
17:43  Vanløsehøj   Røg fra kælder   Kortslutning i batteri til nødbelysning, ingen brand, røglugt. Området efterset. 
 
17:53  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst.  
 
18:16  Bernhard Bangs Alle  ISL-Eftersyn   Afhjælpning af elevatorstop. 
 
18:18  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
18:18  Birmavej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
19:37  Rådhuspladsen   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
19:43  Philip De Langes Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
19:57  Skelgårds Vænge /  Mindre forurening  Frederiksberg disponeret til Hvidovre til færdselsuheld ved en fejl, stoppet på radio,  

Station Hvidovre sendt i stedet for.  
 
20:10  Teglholmens Øst kaj  Brand-Landbrugsredskab  Ild i arbejdsredskab (rammemaskine) slukket med højtryksrør.  
 
23:00  Fuglebakken  Ild i bygning, Institution  Ved ankomst kontakt med anmelder. Viser sig at være mindre  

bål uden for bygning, slukket med vandslukker.  
 
23:25  Digevej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
23:44  Fortkaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
03:08  Støberigade   Brandalarm   Anden årsag til blind alarm, røg fra røgalarm i underetagen.  
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05:04  Nordens Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved lettere røg fra  

produktionsanlæg, ved brandvæsnets ankomst til stedet er der  
en svag røglugt i rum med flaskeautomat, elinstallationer &  
maskiner kontrolleret med termiskkamera, intet at bemærke,  
ejendommen vicevært & personale MENU er informeret, de  
rekvirerer selv service til ABA centralen. 

07:31 Sankt Pouls Plads Brandalarm  Blind alarm, grundet teknisk fejl. 

07:43 Mjølner Parken  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig grund. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


