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08:00  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren  

 
09:14  Containervej   Min. Forurening  Eftersyn af mindre oliespild. Overdraget til Københavns kommunes vej og park.  
 
10:55 Vridsløsestræde Brandalarm  Blind alarm, grundet benzin dampe. 
 
11:20  Center Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  

beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde  
 
12:17  Silkegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
12:55  Amaliegade   Brandalarm   Ild i skraldespand, slukket med lidt vand fra vandhanen. Efterfølgende udluftet lokaler. 
 
13:05 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, grundet tøris.  
 
14:16  Otto Busses Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
14:30  Lange-Müllers Gade  Røg fra Lejlighed  Glemt gryde på tændt komfur, var årsag til lettere røgudvikling. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
15:04 Hovedvejen  Trafik ulykke  Ikke brug for beredskabet. 
 
15:16  Øster Voldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
15:32  Sigynsgade   Røg fra Etageejendom  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke  
 
15:45  Rosenborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra strygejern. 
 
16:04 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, årsag uoplyst. 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-12-2017 til kl. 08.00 den 02-12-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
01-12-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 3 

 
16:16  Falkoner Alle   Brandalarm   Ved beredskabets ankomst er der røg i butik. Konstateret at røgen  

stammende fra forkert monteret udsugningsanlæg. Udluftet lokale  
med overtryksventilator og foretaget eftersyn at udsugningsanlæg  
med termisk kamera. Skadestedet overdraget til politiet.  

 
16:19  Emdrupvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
16:20  Mjølnerparken   Røg fra trappe   Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 
 
16:26 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning.  
 
16:44  A.C. Meyers Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
17:45  Jyllandsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune hjemmepleje med flytning af patient  
 
18:04  Nansensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en intern røgmelder var aktiveret uden påviselig grund  
 
19:37  Fabrikmestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
20:10  Århusgade  Naturbrand  Mindre bål i tunnel, slukket med HT-rør.  
  
20:26  Vinkelager   Røg fra Lejlighed  Røg fra el kabelbakke under loft Elinstallation løsforbindelse lille brandskade på loft i entre, 

ledninger afbrudt. skadeservice rekvireret Opsat røgalarm.  
 
21:07  Göteborg Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. Røgkanon.  
 
21:26  Scandia gade   Olie spild   Olie spild (hydraulikolie) En saltspreder fra Kbh. Kommune havde spild olie fra  

Sydhavnsgade til Vasbygade, indadgående. 
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21:40 Rødkælkevej  Ild i affald  Slukket bål på gaden. 

22:29 Tybjerg Parken  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret grundet røgmaskine. 

23:22  Pilestræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. Røgmaskine.  
 
23:34  Korsgade   Røg fra kælder   Ild i container i affaldsrum, slukket med HT-rør. Udluftet  

hovedtrappe og kælder med overtryksventilator.  
Skadestedet overdraget til politiet.  

 
23:38  Adilsvej   Ild i kælder   ild i vaskekælder Det viste sig at være en ventilator i tørrerum.  

Mindre brandskade i tørrerum ved ventilation udluftning, røgfyldt  
kælder & køkkentrappe udluftet med overtryksventilator.  
lejligheder i St. tv & th efterset og udluftet. Lejligheder 1 sal tv & th efterset og udluftet  
Lejligheder på 2 sal ej kontrolleret bestyrelsen i ejendommen er informeret. skadeservice rekvireret  

 
00:41  Vester Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.  
 
00:54  H.C. Andersens   Redning Andet   Glaskår på vejbanen efter mindre færdselsuheld tidligere på Boulevard aftenen. Vejbane fejet.  
 
01:01  Nansensgade   Brandalarm   Ild i dug, slukket før beredskabets ankomst.  
 
01:48  Strandlodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.  
 
05:52  Skotterupgade   Eftersyn   Slukket stearinlys hos ældre borger, da borgeren var bange for at der skulle gå ild i dugen. 
 

 


