
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-02-2017 til kl. 08.00 den 21-02-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:38 Lergravsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 08:39 Vermlandsgade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af  
 anlægget. 

 08:52 Banemarksvej Kemikalie uheld Assistance til station Glostrup med Standby kemikaliedykker,  
 opsætning af renseplads og luftbank for indsatte kemikaliedykkere.  
 Hul på tromle med klorsylfonsyre, UN-nr. 1754, hul lukket således  
 afdampning stoppet. 
  
 11:58         Motorring 3            Oliespild Ca. 50 meter oliespor. 10 poser absodan udlagt. Politi på stedet. 

 13:44 Enghavevej Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra  
 stearinlys. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

 13:44 Hauser Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:04 Halvvejen Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 15:57 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 popcorn maskine. 

 16:27 Strandvejen Trafik ulykke Lastbil og personbil kørt sammen, ingen personskade. Opsamling af  
 div. stoffer samt rengøring af kørebanen. Personbil skubbet ind til  
 siden således trafikken kunne afvikles. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 

 18:11 Bådehavnsgade Drukneulykke Sat to dykkere i vandet, foretage eftersøgning i hele inderhavnen,  
 intet fundet. Overdraget skadestedet til politiet. 

 19:14 Fengersvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 
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 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 20:47 P. Knudsens Gade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 21:14 Ågade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 21:52 Frederiksborggade Ild i lejlighed Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  
 ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 22:42 Rathsacksvej Ild i bygning Ild i brædder placeret op ad bygning, slukket med haveslange af  
 beboer før Beredskabets ankomst. Foretaget efterslukning samt  
 eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
 22:43         Immerkær             Brandalarm Alarmen aktiveret af røgkanon. 

 02:36 Dronningens Tværgade Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret af røg fra stearinlys. Foretaget 
 eftersyn, iab. 

 03:28 Polensgade Spuling af gade Assistance til politiet med rengøring af fortorv. 

 05:29 Halvvejen Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 06:45 Park Alle Brandalarm Blind alarm, tekniker arbejdede på anlæg. 

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