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08:10  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
08:11  Otto Busses Vej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:30  Betty Nansens Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:25  Slesvigsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:17  Henrik Harpestrengs Vej  Oversvømmelse  Rekvireret grundet større oversvømmelse (ca. 100m³) af retur fjernvarmevand ca. 90 grader C i  

varmecentral i kælderen under bygning 62. Udløb af retur fjernvarmevand standset efter at HOFOR  
havde lukket for kontraventiler. Placeret dykpumpe i varmecentral, udlagt ca. 250 m. B-slanger og 
pumpet vand til kloak i gård. Etableret elektrisk blæser i kældergang for at sikre gennemstrømning 
af frisk luft i kældergang. Faciliter sikkerhed for mandskab fra 2 slamsugere der arbejdede i varmt 
miljø (ca. 80 grader C og meget vanddamp). Efter pumpning af største del af det varme vand ud fra 
varmecentralen faldt temperaturen i kældergangen hvorpå skadestedet blev overdraget til  
maskinmestervagt, personale fra HOFOR samt slamsugerpersonalet.  
 

10:27  Amaliegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  
udførelse af andet arbejde.  
 

10:31  Hedegaardsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:42  Ewaldsesvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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12:51 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

13:15  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:19 Strandskolevej Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, efterfølgende ryddet kørebanen for vragdele. 

14:36  Thorvaldsensvej  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
14:58  Thorvaldsensvej  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
15:18  Strandesplanaden  Trafikulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved  
     færdselsuheld. 
 
15:22  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:25  Dronningens Tværgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
16:31  Vesterfælledvej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst. 
 
17:33 Solkær  Røg fra lejlighed Mindre ildløs i gryde med olie, slukket af beboer inden beredskabets ankomst, lejlighed udluftet,

     eftersyn foretaget iab. 

19:20  Herholdtsgade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig e-cigaretrygning tæt på detektoren.  
 
19:59  Bredgade  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-08-2017 til kl. 08.00 den 19-08-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
19-08-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 3 

22:58  Dronningensgade Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
00:55  Frederikskaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:32  Peder Lykkes Vej  Trafikulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved  

færdselsuheld.  
 
05:43  Frederikskaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:08 Nørrebrogade  Ild i Container  Ild i container. Slukket med 1. HT. 

 

 

 

 


