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08:23 Kastelsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

08:52 Amalienborg Slotsplads Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

09:38 Bryggervangen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

09:45 Kvæsthusgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:02 Ørestads Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra røgmaskine. 

10:34 Retortvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:47 H.C. Andersens Blvd. Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

11:00 Lersø Parkallé  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

11:01 Amerika Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 

11:40 Hedegaardsvej Ild i affald  Ild i skraldespand, forsøgt slukket med pulverslukker af forbipasserende før Beredskabets ankomst.  

Slukket med HT-rør samt foretaget eftersyn. 

12:12 Kastelsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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12:24 Englandsvej  Eftersyn  Lastbil tabt glasparti på vejbanen. Afspærret skadestedet og rekvireret fejemaskine. 

12:44 Valby Torvegade Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykfald i forsyningsledningen. 

15:47 Robert Jacobsens Vej Elevator stop  Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud. 

17:00 Ragnhildgade  Bygningsbrand Brand i kælderen i beboelsesejendom. Berørte trapperum ventileret og tryksat. Slukket med   

HT-rør. Foretaget mekanisk ventilering af kælderen. Overdraget skadestedet til politiet og  

skadeservice. 

18:06 Vestergårdsvej Benzinudslip  Udluftet kælder gr. kraftig benzinlugt. 

18:20 Lille Kongensgade Eftersyn  Blind alarm, idet anmelders antagelse om gaslugt i gård, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at  

være korrekt. Eftersyn foretaget med gasdetektor, intet at bemærke. 

18:35 Bryghuspladsen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

19:13 Rosenvængets Hovedvej Ild i papirkurv  Stoppet på radio før ankomst. 

21:25 Frederiksberggade Elevator stop  Åbnet elevator og hjulpet 3 personer ud. 

21:36 Bygmestervej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

23:20 Lygten  Ild i bil  Kraftig brand i 3 varevogne. Slukket med 2 HT-rør og skum-rør. Afmonteret batterier og overdraget  

skadestedet til politiet. 

 

 



 

DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-10-2018 til kl. 08.00 den 20-10-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
20-10-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 3 af 3 

01:06 Toldbodgade  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 

01:16 Nørrebrogade  Ild i skraldespand Mindre glødebrand i papirkurv. Slukket med 1 HT-rør. 

04:15 Avedøreholmen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

05:44 Folmer Bendtsens Plads Ild i papirkurv  Glødebrand i affald i papirkurv, slukket med lidt vand fra HT-rør. 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


