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08:14  Ingerslevsgade  Ild i skraldespand Falsk alarm, idet der ikke var ild i nogen skraldespand.  
 
08:38  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
09:03  Refshalevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.  
 
09:25  Refshalevej   Brandalarm   Anden årsag til blind alarm. 
 
10:40  Vigerslev Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
  
10:42  Amagerfælledvej  Brandalarm   Anden årsag til blind alarm, melder udløst pga. brug af spray tæt på melder.  
 
10:43  Spanteloftvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:43  Kalvebod Brygge  Eftersyn   Meget tynd film af et olieprodukt svarende til ca. 20 m2 i vandoverfladen, omfanget var så lille, at det  
     ikke vil være muligt at samle det op, ellers intet at bemærke. 
 
12:02  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:18  Vestergade   Elevator stop   Elevatorstop, ingen personer i elevatoren ved brandvæsnets ankomst, elevator i normal drift.   
     Vagcentralen kontakter anmelder som var kommet ud af elevatoren, og havde forladt stedet, intet 

yderligere for brandvæsnet.  
 
12:23  Voldboligerne   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
14:16  Hareskovvej   Trafik ulykke   Solo uheld hvor bil har ramt en lystmast. Sikret skadestedet, samt ydet førstehjælp til  

Patient. Lysmast sikret med redningskran og patienten overdraget til ambulance tjenesten.  
Skadested overdraget til DONG og Politiet. 
 

14:24 Diget  Elevator stop  Afmeldt på vej til adressen, idet personerne var kommet ud ved egen hjælp. 
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14:49  Ørnevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra el- kedel.  
 
14:57  Øresundsmotorvejen /  Trafik ulykke   3 biler kørt op bag i hinanden, med lav fart.  

Center Boulevard    Ingen personer med skader, ingen vragdele på vejbanen. Bilerne kørt ind i nødsporet. 
  Trafikken genåbnet i alle vejbaner, intet yderligere behov for brandvæsenet. 
  Politiet overtog skadestedet. 

 
15:22  Hans Knudsens Plads  Olie spild   Oliespild i det midterste spor, ud af tre. Det viste sig at være diselolie som var spildt over en strækning 
     fra Vibenhus Runddel ud til Kgs. Lyngby. Spildet udgjorde ingen fare for et fedet og glat vejgreb.  
 
15:37  Göteborg Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
16:36  Julius Andersens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
17:43  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:44  Kastellet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:19  Grøndals Parkvej  Færdselsuheld  Færdselsuheld mellem to biler, kun materiel skade. Biler kunne selv køre fra skadestedet.  
     Overdraget skadestedet til politiet. 
   
21:00  Urmagerstien   Oversvømmelse  Stoppet køkkenvask der var stoppet. Nedsivning af vand til underbo.  
     Beboere havde selv tørret op og kontakter VVS. 
 
21:27  Johan Semps Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
21:38 Birkeholmsvej  Oversvømmelse Parkeringsplads oversvømmet som følge af kraftig regn. Bygning truet af vandmasserne. 
     Under indsatsen, aftog regnen så meget, at vandet forblev på parkeringspladsen. 
 
22:04 Tybjergparken  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag. 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-09-2017 til kl. 08.00 den 07-09-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
06-09-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 3 

 
22:07  Roholmsvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsnets ankomst. 
 
01:24 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af damp fra utæt ventil. 
 
03:21  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Ubetænksomhed var årsag til alarmen, beboer havde fået tændt for komfur hvorpå der lå en  
     plasticflaske, som så udviklede røg, der havde aktiveret melderen.  
 
04:52  Borups Alle   Trafik ulykke   Færdselsuheld mellem 2 biler, sikring af skadested, biler flyttet til  

vejkant, vragdele fjernet fra kørebane og udlagt absodan på spild, skadestedet overdraget til politiet.  
 
05:38  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:29 Essedal  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 


