
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-05-2016 til kl. 08.00 den 18-05-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:07         Kalvebodbroen Trafik ulykke/ Færdselsuheld på Kalvebodbroen med 2 biler impliceret. Sikret skadestedet samt  
 udtaget en person med nakkesmerter sidelæns gennem førerdør. Foretaget  
 oprydning af vejbanen samt skubbet biler ind i nødsporet. Overdraget skadestedet  
 til politiet. 

 09:53 Vermlandsgade Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst 

 11:31 Beatevej Ild i skur Kraftig Ildløs i skur, op ad gavl, på beboelses ejendom, slukket med 2 HT-rør tilsat  
 a-skum. Skur kraftigt brandskadet. Foretaget eftersyn i ejendommens lejligheder  
 og tagetage, iab. Opbrudt dør 2. th for eftersyn, iab, dør repareret for aflåsning.  
 Overdraget skadestedet til politi og skade service. 
 
 12:48         Danshøjvej            Bygningsbrand Brand i carport slukket med et højtryksrør.  

 13:41 Folehaven Eftersyn/ Fundet gryde med mad der var brændt på i kælderen. Taget gryden ud i det fri  
 samt ventileret trapperum. 
 
 14:20         Grønttorvet            Brandalarm  Blind alarm. 
 
 14:20         Torbenfeldvej/ 
               Vejlegårdsvej          Trafik ulykke        Sikring af skadested. 
 
 14:53         Carl Jacobsens Vej       Brandalarm         Blind alarm. 
 
 16:11         Søndre Ringvej          Trafik ulykke Sikring af skadested, uheld med 3 biler, mindre skade. 1 Person overgivet til Ambulancen. 

  

 16:29 Solbjergvej Skraldespand i det fri-Brand/ Falsk telefonmelding 

 17:07 Rosengade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 



 17:44         Margrethevænget       Eftersyn Eftersyn. 

 18:35 Genuavej Eftersyn/ Eftersyn af bålplads - iab. 

 19:27 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 20:28 Rådhuspladsen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 20:44         Strandesplanaden       Røg fra kolonihavehus   Området gennemgået, intet fundet. 

 21:18 Herbergvejen Ild i knallert Ild i knallert i det fri, slukket med HT-rør. Knallert udbrændt. Overdraget  
 skadestedet til politiet 
 
 22:38         Kirkevej               Brandalarm               Blind alarm. 

 22:46 Hans Tavsens Gade Container i det fri-Brand/ Mindre brand i container, slukket med HT-rør. 

 23:34 Mjølnerparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

 23:53 Nørre Voldgade Skraldespand i det fri-Brand/ Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

 00:47         Islevbrovej             Skorstensbrand Intet fundet. 

 01:17         Kirkevej               Brandalarm               Blind alarm. 

 06:13 Sluseholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 06:21 Enghavevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 07:13 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 07:26 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad 

 07:38         Kirkevej               Brandalarm               Blind alarm. 
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