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08:17  Carsten Niebuhrs Gade  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra badning.  
 
09:07  Otto Busses Vej  Brandalarm.   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
09:49 Banemarksvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet service på anlæg. 

 
10:17  Per Henrik Lings Allé  Eftersyn   Formentlig røglugt hidrørende fra glødende affald i kloakrist.  

Gløder gået ud p.g.a. regnvejr. Eftersyn foretaget.  
 
10:38  Kongens Nytorv  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:59  Borgergade   Forurening andet  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. Begge tromler var helt nye og indeholdt  
smøreolie, hvilket er meddelt politi HS.  

 
11:23  Holmbladsgade  Redning Andet   Melding om træ væltet ud over kørebane. Ved brandvæsenets  

ankomst, var beboere i gang med at save træet med kædesav. Mødt ej i brug. 
 

11:25 Ny kær  Brandalarm  Blind alarm, grundet tobaksrygning. 
 
11:49  Thors gade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kraftig damp.  
 
12:03  Arsenalvej Str.   forurening-Olieudslip  Mindre dieseludslip fra jolle, der har ligget længe under vand på  

samme placering. Udslippet skønnet ubetydeligt. Intet foretaget.  
 
12:15  Tagensvej   Trafik ulykke   Sikring af skadested, oprydning.  
 
14:16  Grønningen   Redning Andet   Assistance til ambulancetjenesten med bæring af patient på skråning. 
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16:24  Prinsessegade   Benzin udslip   Opsamling af dieselolie samt rengøring af kørebanen, som var  
blevet forurenet ved lækage på ovennævnte køretøj. Lækagen  
standset, olie opsamlet med absorberingsmiddel og køretøjet  
skubbet ind til siden.  

 
18:18  Humletorvet   Brandalarm.   Blind alarm, idet to alarmtryk fejlagtigt var aktiveret og ødelagt  

grundet boldspil. Begge alarmtryk frakoblet.  
 
20:05  Krogerupgade   Skraldespand i det fri-Brand  Ild i skraldespand slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn.  
 
20:11  Nørrebrogade   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet plastrøg.  

Eftersyn foretaget i kontorer og trapperum, intet at bemærke. 

20:40 Vallensbækvej  Trafikulykke  sikring af skadested, teknisk frigørelse. 

21:16  Strandlodsvej   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning.  

 
21:42  Hillerødgade   Trafik ulykke   4 biler involveret i færdselsuheld. Sikret skadested.  

Ambulancetjenesten behjælpelig med 4 let tilskadekomne  
patienter. Foretaget oprydning af skadested. Politi overtog.  

 
22:01  Heimdals gade   Brand-Bil i det fri  Falsk telefonmelding om ild i bil.  
 
22:51  Halmtorvet   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
23:39  Løvstikkevej   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  

tobaksrygning tæt på detektoren (E-cigaret).  



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-10-2017 til kl. 08.00 den 03-10-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
03-10-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 3 

03:30  Esromgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
07:32  Sundbygårds vej  Brandalarm.   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret under rengøring. 
 
07:33 Hvidovrevej  Oliespild  Udlagt absol, samt oprydning. 
 
07:34  Amagerfælledvej  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

Centralskab retableret ved brandvæsenets ankomst.   
 
07:41 Lundedammen  Brandalarm  Uoplyst årsag.   
 

 

 

 

  

 

 

  

 


