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08:12  Valhalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
08:18  Gammel Strand  Brandalarm  Blind alarm, brandcentralen aktiveret af upåviselig årsag.  
 
08:46  Frederiksborgvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røgmaskine.  
 
08:52 Herstedvang  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret ifm brugen af røgmaskine. 
 
08:56  Gammel Strand  Brandalarm  Blind alarm, idet brandcentralen var aktiveret af upåviselig årsag.  
 
09:42  Kobbelvænget  Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed viste sig at være en gryde med mad der var brændt på, på komfuret i køkkenet,  

gryden var slukket i håndvasken af Hovedstadens Beredskabs ambulance på stedet, inden  
brandvæsnet ankom til adressen, ambulancetjenesten havde ligeledes udluftet lejligheden og tilset 
beboeren, så der blev ikke brug for brandvæsnet.  
 

10:38  Bymosevej   Drukning   Betjente fandt efterladt tøj ved skovsø. Man antog situationen for at være en mulig drukneulykke.  
Tøjet bestod af et par termodragter samt et par bukser. Da der ikke var et efterladt 
transportmiddel, sko eller lignende, samt at der i bukserne var prismærke, blev det besluttet at det 
kun drejede sig om efterladt tøj, og ikke en drukneulykke. Politiet overtog tøjet og skadestedet.  

 
11:01  Kvæsthusgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst.  
 
11:02  Rødovre Centrum Brandalarm   Blind alarm. Teknisk fejl på sprinkler. 
 
12:45  Klubiensvej   Olieudslip   Udleveret 3 poser alfob til Colas Danmark til opsamling af hydraulikolie fra utæt betonfræser. De  

blev instrueret i bortskaffelsen af den opsamlede væske. 
 

12:59  Rued Langgaards vej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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13:04 Produktionsvej Brandalarm  Blind alarm pga. teknikerfejl 
 
14:04  Kongens Nytorv  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:15  Thorshavnsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:56  Rødovre Centrum  Brandalarm  Blind alarm pga. rengøring. 

 
19:01  Grevingevej   Redning Andet Assistance til reparation af dør på skole, lærer på stedet havde tilkaldt beredskabet, da nogen  

havde forsøgt at blokere døren med en skrue i låseblikket, Denne blev fjernet så døren igen kunne  
aflåses.  
 

20:05 Årslevvej  Forurening  Mindre spild. Udlagt Absodan på ca. 10 kvadratmeter spild. 
 
20:58  Drejøgade   Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Lukket for utæt vandrør, i øvrig intet at  

bemærke.  
 

21:37  Ørestads Boulevard Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:31  Hørsholmsgade  Eftersyn for røglugt  Lettere røglugt i kælder. Eftersyn foretaget med termisk kamera i kælder. IAB. Eftersyn foretaget  

på køkkentrappe samt lejligheder i stue etage. IAB Intet fundet, røglugt aftog imens vi foretog 
eftersyn.  
 

22:42 Blokland  Brandalarm  Blind alarm pga. slukker skudt af i opgang. 
 
23:00  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring.  
 
 



 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-03-2018 til kl. 08.00 den 14-03-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
14-03-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 3 af 3 

23:52  Amagerfælledvej  Eftersyn  Blind alarm, idet lyd fra røgmelder viste sig at være lyd fra en røglemsudløser der var løbet tør for  
strøm. 
 

03:09  N-Vej   Brandalarm   Brandtryk aktiveret af håndværker, da der konstateres brand, ved beredskabets ankomst til stedet  
viste det sig at der var Ild i ca. 200 m2 lagertelt med mindre oplag af kemirester, samt andre ting 
som Hr og Fru Danmark ikke vil smide i normalt affald, der blev udlagt 2 HT til af slukning af ildløs, 
skåret hul i hegn 2 steder for adgang til ildløs, kontaktpersoner tilkaldt, pumper til oliudskiller 
stoppet, slamsuger tilkaldt, miljøvagt underrettet, skadestedet efterfølgende overdraget til ejer og 
politi. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

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


