
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-06-2016 til kl. 08.00 den 17-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:05 Blegdamsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 08:13 Kettevej / Aved.Havnevej  Trafik ulykke Færdselsuheld, højresvingsulykke. 
  

 08:19 Tuborgvej / Ryvangs Allé Oversvømmelse Tur annulleret 

 08:44         Næsborgvej            Ild i Lejlighed              Slukket med HT-rør. Eftersøgning af person. Eftersyn af 6 lejligheder for røg. 1 hund hjulpet ud. 

 09:04 Dalgas Boulevard Oversvømmelse I forbindelse med oversvømmelse i viadukt ved lindevangs metrostation, var 2  
 personer fanget i deres bil. 
 Gummibåd sat i vandet, og begge personer hjulpet væk fra vandmasserne. Begge  
 vejbaner afspærret med minestrimmel, og skadestedet overdraget til  
 Frederiksberg kommune. 

 09:10        Nyelandsvej Oversvømmelse Ved ankomst er der ca. 1,5 cm vand på gulvet over 50 m2 i kælder 
 Ved eftersyn er udvendige kloaker tilstoppede udenfor kælder samt i gården pedel  
 orienteret om dette. 
 Vandet er opsuget med Vandstøvsuger samt flyttet sandsække til sikring af  
 elevatorskakt. 

 09:17 Lyngbyvej Oversvømmelse Eftersyn i forbindelse med meget vand på kørebanen. 

 09:22 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra defekt  
 damprør. 
 
 09:26         Slotsherrens vænge      Brand alarm               Blind alarm, Aktiveret pga. madlavning.            
 
 
 09:40         Stationsparken          Brandalarm               Blind alarm, brandsikringsanlægget aktiveret pga. Håndværker.  

    

 09:43         Nordre Fasanvej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade 

 09:47         Mellemleddet          Oversvømmelse            Eftersyn af forøget vandstand. Efter aftale med alarmcentralen og OC, blev Byggepladsen  



   vejledt til at kontakte privat firma som løser sådan opgaver.                                                                                                                   

 09:52 Dexter Gordons Vej Olie spild Eftersyn for olie i kanal, iab. 

 09:54 Vigerslev Allé Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  

 10:02 Krimsvej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget 

 10:08         Ny ager vænge          Brand alarm              Blind alarm. Aktiveret pga. Håndværker. 

 10:26 Georg Brandes Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 
 
 11:04         Strandskolevej          Brand alarm              Blind alarm, Aktiveret pga. Madlavning.             

 12:04 Juliane Maries Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:31 Helsingørmotorvejen /  Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Efterfølgende fejet og ryddet  
 Lyngbyvej  kørebanen.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 
 
 13:21         Sollentuna alle          Brand Alarm              Blind alarm, Aktiveret uden påviselig grund. 

 

 14:11 Frederikssundsvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler, ingen person  
 skade. Udlagt absodan for opsamling af diverse stoffer. Begge biler afdækket med 
  minestrimmel, og politi orienteret om ulykken. 

 14:13 Amager Strandvej Redning Andet Assistance til politiet / JCC i forbindelse med drivende båd i Øresund. Isat 2  
 dykkere for eftersøgning på havbund, iab. 

 14:18         Nordre Fasanvej Brandalarm, Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:20         Høvedstensvej          Brand alarm               Blind alarm, Aktiveret pga. Stød/beskadigelse.      

 14:42 Nørre Allé /  Trafik ulykke Sikring af skdested i forbindelse med solouheld. Køretøj flyttet ind til siden og  
 Universitetsparken markeret med minestrimmel.  

 15:06 Bernstorffsgade /  Brand Andet Assistance til politiet, i forbindelse med fund af mistænkelig genstand. 
 Vesterbrogade 

 16:51 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 17:03 Spaniensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 



 17:05 Overgaden Neden Vandet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 17:14 Vejlands Allé /  Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Ydet førstehjælp til fører,  
 Amagermotorvejen stabiliseret hovedet og anlagt halskrave. Patient udtaget efter akutlæges anvisning  
 via sidedør og overdraget til ambulancetjensten. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 
 
 17:32         Strandesplanaden       Brand-MC knallert          Slukket med HT-rør. 

 18:10 Fensmarkgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 18:47 Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykfald i sprinklersystem. 

 18:55 Havneholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 19:14 Nordre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 20:59 Rued Langgaards Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 21:03         HF Musikbyen Røg fra Kolonihavehus Ild i skurvogn og campingvogn m.m. slukket med 2 C-rør. Skurvogn, campingvogn  
 m.m. stærkt brandskadet.. Foretaget eftersyn i.a.b. 
  
 21:34         Storetorv              Ild i tørretumbler          Kraftig røgudvikling som spredte sig til lægeklinik og 3 lejligheder. Dør til lægeklinik sprængt 
 For adgang og ventileret. 
 
 21:49         Fjeldhammervej         Brand-MC knallert         Ild i knallert på skråning/grøft. Slukket med 1 HT-rør. 
 
 23:20         Stationsporten          Brand alarm              Brandtryk aktiveret. Kunne ikke reetableres. Anlæg overdraget til Albertslundvagten.  

 01:04 Rovsingsgade Ild i skraldespand Ild i container, slukket med HT-rør. 

 02:17 Peter Bangs Vej Redning Andet Assistance til politiet. 

 02:37 Dyrlægevej Røg fra bygning Ild i container, slukket med HT-rør. 

 03:05 Islevhusvej ild i affald Ild i en stak papir, slukket med lidt vand fra HT-rør. 

 04:02         Moterring 3            Trafik ulykke              Mindre lastbil påkørt. 1 lettere tilskadekomne. Absodan på spild. 

 06:37 Klintholmvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 07:14 Bryggergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 



  

 07:46 Tuborgvej Trafikulykke Foretaget sikring af skadested, anlagt halskrave på patient, opsamlet div. vragdele  
 samt rengjort kørebanen efter færdselsuheld hvor 2 personbiler var involveret.  
 Overdraget patienten til ambulancemandskabet og skadestedet til politiet. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
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