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08:27  Henrik Harpestrengs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
09:12  Tømmergravsgade  Ild i bygning/øvelse  Øvelse. 
  
09:26  Henrik Harpestrengs Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
09:49 Bredager  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af upåviselig årsag.  
 
10:25  Frederiksberg Runddel Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
11:14  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:59  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:43  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:54  Prinsesse Charlottes  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Gade skadedyrsbekæmpelse.  
 
13:17  Skolesiden   Container i det fri  Brand i større container med byggeartikler. Slukket med vand fra højtryksrør og skum.  
 
13:32  Blegdamsvej   Min. Forurening  Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved lækage fra bus.  
 
13:35  C.F. Møllers Allé  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
14:19  Smyrnavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
15:27  Frøbels Alle   Eftersyn   Kortslutning i vaskemaskine, strøm frakoblet, eftersyn foretaget iab.  
  
15:54  Julius Andersens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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16:18  Egevolden /   Naturbrand-Mindre brand  Ild i affald og keyboard som lå op af skrænt mod jernbane. Slukket med HT-rør tilsat A-skum.   
Avedøre Havnevej  

 
16:37  Christiansborg Ridebane  Affaldsoplag i det fri  Ild i affaldsspand, slukket med højtryksrør.  
 
17:50  Hillerødgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst.  
 
18:52  Carl Nielsens Allé  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
19:08  Robert Jacobsens Vej  Brand Andet   Ild i altangulv efter gløder fra askebægre. 1 brændt fjernet og slukket med CO2. 
 
19:39  Egegade   Skraldespand i det fri  Skraldespand, slukket før beredskabets ankomst. 
  
21:36  Natalie Zahles Vej  Røg fra Lejlighed Ved ankomst konstateres ild på altan. Opgangen tryksat og røgdykkerhold indsat.  

    Ild i poser med slibestøv afslukket på altan. Ingen skader på lejlighed.  
 
21:36  Bådehavnsgade  EL-instal.Brand-Mindre  Ved ankomst konstateres sodsværtet lokale, ingen ildløs. Sagen overgivet til politiet.  
 
22:03  Væbnervej   Brand-Bil i det fri  Ved ankomst, ild i 2 biler, slukket med højtryksrør. 
 
23:52  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
  
00:27  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
01:11 Valhøjs Allé  Brand-Bil i det fri Ild i bil, slukket med 2 højtryksrør. 
 
01:14  Nørrebrogade   Container i det fri-Brand  Ild i skraldespand, slukket med højtryksrør. 
 
02:53  Christians Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-04-2017 til kl. 08.00 den 07-04-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
06-04-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 3 

03:22 Avedøre Tværvej Brand i bil i det fri Ild i varevogn, slukket med et højtryksrør. 
 
06:36  Brydes Allé   Røg fra Lejlighed  Ved ankomst konstateres svag røglugt fra lejlighed. Beboer oplyser man har brændt mad på.  

Lejlighed og opgang ventileres, beboer tilset af ambulancepersonale, sagen overgivet til politiet. 
 
07:08 Motorring 3  Trafik Ulykke  3 biler kørt sammen, 2 vognbaner afspærret. 1 tilskadekomne, overdraget til ambulance tjenesten. 


