
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-03-2018 til kl. 08.00 den 13-03-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:53 Englandsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:15 Sundkaj Kemikalie uheld Ved brandvæsenets ankomst var der grøn farve i et stort område af  
 havnebassin. Viste sig at være vand fra fjernvarmeforsyningen  
 (tilsat grønt sporstof), der ved en fejl blev ledt i havnebassin.  
 Udledning stoppet af fjernvarmeselskab. Intet yderligere foretaget. 

 09:40 Nøjsomhedsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:49 Bispeengbuen / Borups  Min. forurening-Mindre  Tynd oliefilm over strækning på ca. 50 m. Regnen havde  
 Allé opløst/bortskyllet det meste. Intet foretaget da der ikke skønnedes  
 at være akut fare. 

 10:09 Containervej Forurening andet Aftalt at brandvæsenet skulle opsamle absorberingsmiddel fra  
 forureningsuheld den 11-03-2018 samme sted jf. rapport  
                                                           og køre det til SMOKA. Ved brandvæsenets ankomst  
 med sprøjte og containervogn var der intet at opsamle. 

 11:07 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:12 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:47 Refshalevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv i  
 detektoren. 
 
 12:41         Strandskolevej          Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 

 13:53 Bispeengbuen / Borups  Trafikulykke Tynd olie film fra spildt diesel olie på vejbane. Det meste skyllet  
 Allé bort af regnen, intet foretaget. 

 14:23 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Produktionsanlæg. 
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 14:24 Allegade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 15:19 Folehaven Trafikuheld Sikring af skadested, samt oprydning. 

 15:27 Folmer Bendtsens Plads Brand i bus Ild i venstre bageste dæk forsøgt slukket af chauffør med en  
 pulverslukker. Ved brandvæsenets ankomst stadig kraftig  
 røgudvikling. Dæk og bremser afkølet med HT-rør påsat 3"  
 forlængerrør. Politi på stedet. 

 16:37 Kløvermarksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:00 Sundparken Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 17:14 Flæsketorvet Brandalarm. Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 18:32 Flæsketorvet Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 18:49 Thorvaldsensvej ISL-Forespørgsel Politiet og EOD behjælpelig med borttransport af eksplosive  
 krystaller (Peroxider). Udlagt sikringsslange fra stigrør på 4. sal og 
 sikringsslange fra vandfyldt slangevinde i stueetage, medens  
 EOD-medarbejder bragte peroxiderne i EOD's mobile bombebrønd. 
  
   
 19:12         Amagerbro Torv         Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 20:06 Christianshavns Torv Spuling af gade Rengøring af stationsområde med HT-rør trappe og plateau.  

 20:18 Guldbergsgade Container i det fri Melding om ild i container, intet fundet - skadestedet overdraget til 
 Politiet. 

 21:30 Krimsvej / Øresundsvej Eftersyn Eftersyn, Anmelder antog rødt markeringslys på højhuset for ildløs. 
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 22:35   Højkær    Ild i bil                   Ild i bil, slukket med HT. rør. 

 22:43 Amagerbro Torv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 22:53 Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 05:09 Kilevej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 
 
 06:08         Roskildevej             Brandalarm               Fejl alarm, grundet aktiveret sprinkler i lagerhal, maskinmester reetabler anlæg. 

 06:36 Strandlodsvej Brandalarm Blind alarm grundet fejl på flowswitch. 

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