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08:00  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved HBRs ankomst.  
 
09:26  Nørrebrogade   Røg fra trappe   Anmelder antog lugt/røg fra afbrænding af pap i gården for røg fra brand i ejendommen - blind alarm.  
 
09:46  Enghavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
  
10:18  Overgaden Neden Vandet  Min. forurening-Oliefilm på  Eftersyn for oliefilm på vandet. Tynd oliefilm på vandet i kanalen Opgaven givet videre til havnen.  
 
14:01  Nordre Fasanvej  Ild i Butik   Ild i div tøj i tørretumbler, slukket med HT-rør. Foretaget udluftning og eftersyn i vaskeriet. 

Foretaget eftersyn på bagtrappe og i lejlighed over brandstedet. 
Overdraget skadestedet til skadeservice og politiet.  

 
14:08 Tårnvej  Olie spild  Opsamling af kølervæske. 
 
14:10  Langelinie Allé   Brandalarm   Blind alarm. Damp fra opvaskemaskine.  
 
14:37  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
14:49  Carl Th. Dreyers Vej  Ild i container   Ild i container, slukket før ankomsten. Foretaget eftersyn, iab. Fyldt  

skum i container som præventiv indsats for at forhindre op blusning.  
 
15:29  Havkajakvej   Fastklemning  Maskine Assisteret ambulancetjenesten med udtagning af patient fra havkajak.  
 
18:55 Brinken  Ild i container  Slukket med et HT-rør. 
 
19:01  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:29  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 
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20:34  Ørnevej   Røg fra kælder   Ild i tørretumbler i vaskekælder, slukket med HT-rør. Ventileret  
kælder og køkkentrappe, samt tryksat hovedtrappe for at forhindre  
røgspredning til denne. Foretaget eftersyn i lejlighed over  
brandstedet, iab. Overdraget skadestedet til skadeservice. 

 
22:51  Banegårdspladsen  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en beruset person som er overleveret til politiet.  
 
00:18  Folkvars vej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg Hjemmepleje. 
  
00:32  Halmtorvet   Eftersyn   Bål i baggård, slukket med HT-rør.  
 
00:55  Fensmarkgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tågekanon.  
 
01:29  Stevnsgade   Ild i bil   Ild i bil, slukket med 2 HT-rør. Bil udbrændt og yderligere en bil brandskadet.  
 
01:39  Prinsesse Charlottes Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:39  Skotterupgade   Oversvømmelse  Vandskade pga. knækket rør til radiator. Tilkaldt skadeservice samt opsuget vand med vandstøvsuger.  
 
01:40  Wesselsgade   Ild i bil  Overtændt bil slukket med HT-rør og skum. Udlagt lidt absorberingsmiddel for at opsamle benzinspild. 

En bil udbrændt og yderligere en bil brandskadet.  
 
01:51  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
03:54  Tranehavegård   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:31  Valgårdsvej   Eftersyn  Eftersyn for glemt mad i ovn. Naboerne havde skaffet adgang til  

lejligheden og fjernet brændt pizza i ovn før brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn, iab.  
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-09-2018 til kl. 08.00 den 08-09-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
07-09-2018 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 3 

05:18  Pile Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
06:54 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, årsag ukendt. 
 

 

  

 

 

  

 


