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08:05  Hvalens Kvt   Bygnings brand  Ild i skur slukket med HT. 

  
08:11  Nygårdsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
  

08:25  Ny Kongensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med damp tæt på  
detektoren. 
  

09:38  Gammel Køge Landevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. e-cigaret rygning tæt på detektoren. 
  
09:54  Jemtelandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
  
10:15  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:07  Vulkangade   Eftersyn   Eftersyn i forbindelse med røglugt fra El-installation. Konstateret at installationen var overbelastet  

med elektriske apparater. Orienteret beboer om at kontakte autoriseret elektriker for eftersyn.  
 
11:31  Sluseholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  

frakoblet gruppen eller sat anlægget i service.  
 
12:25  Rugagervej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
  
12:57  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

14:01 Krogagervej  Brandalarm  Blind alarm, madlavning.  

 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-09-2018 til kl. 08.00 den 22-09-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
22-09-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 3 

14:13  Englandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
  
14:14 Helseholmen  Forurening andet Der blev målt forhøjet værdier på både CO & eksplosiver. Skadestedet overdraget til beredskabsstyrelsen  

samt firmaet selv som har rekvireret kloakservice til spuling af drænrør. 
 
14:17  Baggesensgade   Redning andet   Tilkaldt til løsrevet reklamebanner, ca. 15 x 15 meter som hang udvendig på et bygningsstillads.  

Reklamebanner skåret ned. 
 

14:18  Refshalevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
  

14:23  Motorring 3  Trafik ulykke   2 biler i færdselsuheld, afspærring og oprydning.  
 

14:29  Brøndby Stadion  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:36  Ørestads Boulevard  Eftersyn   Eftersyn efter mindre ildløs i tagpap på tag. Håndværker havde selv slukket med 2 stk.  

pulverslukkere. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. 
  

15:30  Dahlerupsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
16:14  Falkoner Alle   Eftersyn   Assistance til Politiet i forbindelse med borger henvendelse om at 2 skorstene var så faldefærdige at  

de kunne falde ned i forbindelse med det varslede stormvejr. Skadestedet, fareområdet  
afspærret af Politiet, drejestige tilkaldt for eftersyn af skorstenene, de var revnet og så faldefærdige  
at stenene kunne fjernes med hænderne. Skorstensfejer tilkaldt, Skadeservice tilkaldt for  
nedtagning af skorstenene. 1. sal, 2. sal og kvistene på 3 sal. evakueret, skadestedet overdraget  
til Politiet og skadeservicefirmaet. 
  

17:11  Bülowsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient. 
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18:41  Amerika Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

19:40  Sluseholmen   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Fejet og  
ryddet kørebanen for vragdele.  

 
00:30  Essedal   Brandalarm   Blind alarm, ukendt årsag.  
 
00:34  Hørsholmsgade  Brand i skraldespand i det  Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør.  
 

01:39  Borgergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af en bordbombe. 

02:00 Roskildevej  Trafik ulykke  3 biler i færdselsuheld, oprydning.  

 

 

 

  

 

 

 


