
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-09-2016 til kl. 08.00 den 08-09-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:42 Frederiksberg Bredegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:49 Rådhuspladsen Færdselsuheld Færdselsuheld hvor 3 biler var implementeret i et harmonikasammenstød.  
 Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten. Alle personer var ude af billerne, de 
 blev efterfølgende tilset af ambulancemandskabet. 
 
 11:09 Rødovre Parkvej   Naturbrand      Efterslukket ild i hæk. 

 12:04 Proviantpassagen Brandalarm En mindre kortslutning medførte lettere røgspredning og aktivering af  
 brandalarmeringsanlægget. Foretaget eftersyn og udluftning. orienteret politiet på 
 stedet. 

 13:06 Sundbygårdsvej Brandalarm 

 13:37 Grækenlandsvej Ild i kælder Brand i elskab i kælder under beboelsesejendom. Opbrudt dør til kælder for  
 adgang. Skab åbnet med koben, brand slukket med 2 kulsyreslukkere. Dør til  
 lejlighed i stueetagen var åbenstående, hvorfor røgspredning skete hertil.  
 Ventileret lejlighed, trappe samt kælder. Tilkaldt skadeservicefirma til  
 følgeskadebekæmpelse samt genetablering af strømforsyning til bygningen.  
 Overdraget skadestedet til politiet samt skadeservicefirma. 

 15:16 Tingskrivervej Ass. til ophjælpning Stoppet under fremkørsel, ej i brug. 

 16:03 Brydes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 16:42 Tulipanvej / Primulavej Ild i bil Ild i motorrum på bil, slukket med 1 HT-rør. 

 8. september 2016 Side 1 af 2 



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 17:53 Hillerødmotorvejen Færdselsuheld Færdselsuheld hvor 2 personer på motorcykel påkøre et skilt på motorvejen.  
               / Ruten Foretaget sikring af skadestedet samt opsat skærme. Assisteret  
 ambulancetjenesten med behandling af personerne som efterfølgende køres på  
 hospitalet. Foretaget oprydning på skadestedet for genåbning af trafik. 

 18:40 Svendsgade Assistance til politiet Assistance til politiet samt ambulancetjenesten. 

 19:05 Hyltebjerg Allé Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen i Københavns kommune med ophjælpning af  
 borger. 

 20:31 Teglværksgade Røg fra lejlighed Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet/se røg. Eftersyn foretaget  
 udvendigt med drejestige, intet at bemærke. Orienteret politiet på stedet om at  
 lejlighedens røgalarm var aktiveret, men der var ikke brand/røg. Fået oplyst at  
 beboeren var på var hjem. 

 20:50 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på sprinkleranlægget. 

 23:36 Gammel Køge Landevej Elevator stop En person var kommet ud af elevatoren ved beredskabets ankomst. 

 23:06 Brøndby Strand Centrum Ild i bil Overtændt kassevogn, slukket med HT-rør. Brandspredning til nabokøretøj. 

 02:55 Brydes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 03:07 Sundholmsvej Ild i affald Ild i skrald liggende omkring og i indkøbsvogn, slukket med 1 HT-rør. 

 05:45 Nordens Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 07:38 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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