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09:14  Lille Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp.  
 
09:23  Guldbergs Have  Brandalarm   Ej i brug.  
 
09:51  Langebrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:59  Trekronergade   Redning Andet   Havmåge fast i ledning. Taget ned med hjælp af en drejestige. Mågen var død ved beredskabets ankomst.  
 
13:29  Mørkhøjvej   Trafik ulykke   Trafik ulykke med 2 biler impliceret (Renault EF 53 318 og Suzuki AV 58 994). 

Sikret skadestedt samt assisteret med førstehjælp. En patient overdraget til ambulancen. Skubbet bilerne ind 
til siden samt fejet vejbanen.  

 
14:22  Provstevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:31  Marmorvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:17  Rådmandsgade   Eftersyn  Melding om at der havde været ild i et træ. Ved ankomsten var der  

intet at se på træerne over for nr. 38 og det var heller ikke muligt at komme i kontakt med anmelder.  
 
16:44  Marmorvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:49  Hareskovvej   Trafik ulykke   Harmonika sammenstød. Ingen personskade men en del trafikale problemer. Sikret skadestedet. 

Opsamling af spild samt rengøring af kørebanen. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
17:18  Axel Heides Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
17:36  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-07-2018 til kl. 08.00 den 14-07-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
13-07-2018 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 3 

17:55  Vinkelager   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed pga. linolie klude var efter brug lagt i skraldepose i køkkenskab. 
Før beredskabets ankomst havde nabo sprængt dør til lejlighed og fjernet det brandene materiale. 
Beredskabet udluftet lejlighed med overtryksventilator. Skadeservice rekvireret til lugt gener samt 
reparation af dør.  

 
18:00  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
18:23  Hovevej  Ild i transformerstation  Assistance til Frederiksborg Brand- og Redningsberedskab med ledelsesstøtte og drone.  
 
19:18  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
19:19  Nørrebrogade   Ild i butik   Kraftig brand i frituregryde, ventilationsanlæg samt køkken tilhørende en restaurant. 

Brand i køkkenet slukket med HT-rør og ventilationsanlæg med skær slukker. 
En person med lettere røgskade tilset af ambulance. Røgspredning til hoved, køkkentrappe og en lejlighed, 
udluftet med hjælp af overtryksventilator. Skadested overdraget til skadeservice.  

 
19:37  Holmbladsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
23:36  Matthæusgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
00:06  Islands Brygge   Eftersyn  Ild i boldværk, slukket med HT-rør tilsat A-skum.  
 
01:33  Peter Bangs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:50  Dirch Passers Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:53  Rådhuspladsen   Ild i affald   Ild i div papkasser, slukket med HT-rør.  
 
02:45  Dortheavej   Ild i Bil i det fri   Brand på bagsædet på personbil, slukket med HT-rør. Politiet overtog sagen. 
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04:56  Christiansborg Ridebane  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 

  

 

 

  

 


