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08:57  Leifsgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
09:19  Nørre Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.  
 
09:59  Øster Voldgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra ovn.  
 
10:08  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:16  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
11:27  Ålekistevej   Færdselsuheld   Sikring af skadested, oprydning. 
 
12:24  Strandboulevarden  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af hårlak  
 
12:37  Otto Mønsteds Gade  Eftersyn   Ild i batteri, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn  

samt udluftet lokalet. Overdraget skadestedet til personalet på stedet.  
 
13:26 Valdemar Hansens vej Brandalarm  Blind alarm, grundet damp fra rengøring. 
 
13:47  Stormgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
15:04 Islevdalvej  Ild i container  Slukket med et HT-rør. 
 
15:51  Vigerslev Allé   Elevatorstop   Åbnet elevator og hjulpet 4 personer ud.  
 
17:50  Troels-Lunds Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:53  Borups Allé   Olieudslip   Spild af madolie. Opsamlet ved udlægning af Absodan. 
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-06-2018 til kl. 08.00 den 28-06-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
27-06-2018 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 2 

20:12  Lergravsvej   Assistance til politiet  Assistance til politiet.  
 
21:39  Islands Brygge   Container i bygning-Brand  Af slukket container og plankeværk med HT-rør. Politiet overtog sagen.  
 
21:55  Tranevej   Skraldespand i det fri-  Ild i affald i olietønde, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Politiet overtog sagen.  
 
22:41  Hvalsøvej   Gas udslip   Blind alarm, idet anmelder antog lugt fra kloak for gaslugt. Foretaget eftersyn, iab.  
 
23:13  Laksegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:27  Hf. Kalvebod   Bål på gade   Tændt bålsted, slukket med en kande vand.  
 
00:12  Nykær  Røg fra Lejlighed  Falsk telefonmelding.  
 
00:17  Kettegård Alle   Affaldsoplag i det fri-Brand  Ild i aviser på vejbanen, slukket med HT-rør.  
 
00:49  Mariendalsvej   Brandalarm   Mindre brand i papirkurv, slukket af personalet før brv. ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning.  
 
01:05  Amagerfælledvej  Oversvømmelse  Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade (utæt varmt vandrør). 

Lukket for røret og vandet samt fejet ca. 50 l vand.  
 
01:32  Griffenfeldsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
06:37  Hyltebjerg Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:44  Lersø Parkallé   Eftersyn   Eftersyn efter ild i affaldsbeholder. Kontrolleret med termisk kamera, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
07:46 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, grundet fejl aktivering. 
  


