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08:18              Kongens Nytorv  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværker. 
 
08:47              Sjæleboderne    Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværker. 
 
09:12   Høkerboderne   Diesel udslip   Udslip af Diesel fra defekt lastbil. Dækket kloak med afdækningsstykker, udlagt Alfob  

rundt om spildet for opsamling af dette.  
 
09:19   Istedgade   Ild i lejlighed  Beboer havde sat sin ovn til selvrens og forladt sin lejlighed. Fortaget eftersyn og  

                          konstateret ovn hvor der kom lidt røg fra, lejligheden udluftet. 
 
09:28  Dampfærgevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. kraftig damp/os fra anlæg.                                                                                                              
  
 
09:33   Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
09:33  Flæsketorvet  Benzin udslip  Diesel læk på lastbil. 
 
10:19   Borgervænget  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
11:20   Louis Pios Gade  Eftersyn   Stoppet af vagtcentralen før ankomst da der ikke var brug for beredskabet. 
  
11:27   Holmens Kanal  Rengøring af kørebane  Ca. 100 liter vandbaseret maling tabt fra rampe på køretøj.  
 
 
12:11  Hovedvejen  Trafik ulykke  Uheld mellem 6 biler, 3 personer lettere til skade kommen, overdraget til                 

      ambulance. 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-02-2018 til kl. 08.00 den 17-02-2018 

 
Tidspunkt  Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
16-02-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 3 

12:40   Smyrnavej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:25  Slotsherrensvej  Ild i bil  Slukket ved brandvæsnets ankomst. 
 
13:50  Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret pga. damp. 
 
14:14   Howitzvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
 
14:50   Strandvejen   Ild i bus   Kraftig ild i bagenden af bus. Ved Beredskabets ankomst er alle ude af bussen  

Udlagt 2 stk. HT-rør for af slukning, ligeledes udlagt c- skumrør. Udlagt Absodan ved 
kloak for at opsamle evt. ud strømmende dieselolie. Indvendigt i bussen skåret hul 
1x1 m. i bunden for af slukning af ildløsen. Informeret Hofor om at der var løbet 50- 
100 liter dieselolie i kloakken. Halvdelen af bussen kraftige brandskadet. Overdraget 
skadestedet til Movia og politiet. 
 
 

15:00  Motorring 3  Trafik ulykke  Væltet varevogn, ingen person skade. 
 
17:17   Sønder Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
19:25   Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. kraftig damp/os fra madlavning. 
 
19:47   Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. kraftig damp/os fra madlavning.  
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20:24   Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
20:28   Øster Søgade   Eftersyn  Foretaget eftersyn for røglugt. Foretaget eftersyn med termokamera,  

og konstateret at røglugten stammede fra en ældre samlemuffe i træ  
ledningsbakke. Afbrudt for strømmen. 
Beboer vil sørge for elektriker fortager eftersyn af ledningsnettet. 

  
 
21:10   Georg Brandes Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. kraftig damp/os fra madlavning. 
 
21:17   Dalgas Boulevard  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient.  
 
23:52   Drejervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:56  Holbæk Motorvejen Trafik ulykke  Oprydning efter færdsel. 
 
03:21  Egelundsvej  Brandalarm  Røgudvikling fra amaturer, elektriker tilkaldt, vagt på stedet overtager. 
 
05:41   Mjølnerparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
                                                                                                                                                             detektoren. 
  

 

 

  


