
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-12-2017 til kl. 08.00 den 20-12-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:05 August Bournonvilles  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
Passage 

 08:06 Holbækmotorvejen Trafikulykke Personredning, sikring af skadested og oprydning. 

 09:29 Gammel Kongevej Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune hjemmepleje, med flytning af 
 patient. 

 09:45 Vejlands Allé Benzin udslip Diesel udslip. Tankbeslag på containerbil var defekt, så tanken  
 havde ramt vejbanen hvorpå der var gået hul i tanken. Opsuget ca.  
 25 L diesel fra tanken, samt udlagt 80L absodan til opsugning af ca.  
 20 L diesel som lå på kørebanen. Opfejet absodan samt spulet  
 kørebanen. 

 10:09 Solbjergvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 11:09 Pilestræde Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 Beredskabets ankomst. 

 13:05 Sølvgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 13:06 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 13:28 Meldahlsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:41 Helseholmen Brandalarm Blind alarm pga. håndværker.  

 15:09          Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 15:19 Havnegade Min. forurening-Oliefilm på Eftersyn for oliefilm på vandet. Ved vores ankomst til adressen  
 kunne vi konstaterer at der lå en langs gående tynd oliefilm på  
 vandoverfladen i et område fra Havnegade 37 og videre hen til  
 Knippelsbro, hvorefter oliefilmen gik ind i Holmens Kanal og videre 
 ned til kanalen ved Gammel Strand. Sagen blev overgivet til By og  
 Havn som ville se på det i dagslys. 
 
 16:07         Avedøre Station         Brand Ild i knallert, slukket med HT rør. 

 17:32 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 17:33         Østbrovej              Eftersyn Eftersyn i køkken efter mindre ildløs. 

 17:59 Robert Jacobsens Vej Eftersyn Åbning af dør til brandcentral for tekniker. 

 18:41 Ægirsgade Ild i lejlighed Ild i lejlighed. Ved beredskabets ankomst, var der kraftig brand i  
 lejligheden i stuelejligheden. Branden var så kraftig, at den var  
 brændt igennem vinduerne ud mod Ægirsgade. Der blev indsat 2  
 røgdykkerhold i lejligheden, 1. hold til eftersøgning af beboer, og 2. 
 hold til slukning af branden. Der var massiv røgspredning fra  
 opgangen til de andre lejligheder. 3 røgdykkerhold bliv indsat til  
 ventilering af for og bagtrappe, samt de øvrige lejligheder. Alle  
 andre beboer i opgangen havde evakueret sig selv. Beboeren blev  
 fundet blandt de øvrige beboer, ude på gaden. Han blev, sammen  
 med en anden beboer fra opgangen overgivet til  
 ambulancetjenesten. Politi og skadeservice overtog stedet. 

 18:56 Bryghuspladsen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 19:49 Florasvej Brandalarm Blind alarm, aktiveret af røgkanon 

 19:53 Ørholmgade /  Bål på gade Mindre bål på gaden, slukket med lidt vand fra HT-rør. 
 Krogerupgade 

 20:27 Florasvej Brandalarm Blind alarm, aktiveret af røgkanon 
 

 05:31 Paradisæblevej Eftersyn Eftersyn af elektrisk røglem med lydgiver. Årsag til aktiveringen er  
 ukendt. 
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07:02 Vesterbrogade Brand i butik Røg fra butik, ved ankomst var der en mindre brand i køkken  
 området. En ansat fra restaurant var på stedet. Branden blev  
 slukket med HT, og restauranten blev udluftet. Den ansatte blev  
 tjekket for røg af en ambulance. Politi og skadeservice overtog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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