
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-10-2016 til kl. 08.00 den 13-10-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:03 Flæsketorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:37 Vilhelm Thomsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 10:43 Kirsebærhaven Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
  11:21                      Hallingparken                        Springtæppe Ikke i brug. Politiet overtager sagen. 

 12:08 Valbygårdsvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld, hvor bus havde påkørt  
 varevogn som efterfølgende væltede om på siden.  
 Ingen tilskadekomne, varevogn vendt om på hjulene igen. Fejet og rengjort  
 kørebanen. 
  Skadestedet overdraget til politiet. 

 12:54 Købmagergade Redning Andet Assistance til ambulancetjenesten. 

 12:56 Alléen Ild i Køkken Lille brand i køkken slukket før ankomst. 

 12:57 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

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

  13:23                      Prins Knuds Dæmning          Ild i udhus Mindre ildløs i udhus P.G.A. Brug af ukrudsbrænder, slukket med HT. Rør. 

  13:37                      Holbækmotorvejen               Færdsels uheld  Intet fundet. 

  14:09                      Hvidovrevej                             Brand alarm Blind  alarm uden påviselig grund. 

 15:04 Vester Voldgade  Røg fra kælder Konstateret overophedet elmotor i fadølsanlæg .Afbrudt for strømen og  
 foretaget eftersyn med termisk kamera. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 
 
  15:10                      Prøvensvej                              Brandalarm Blind alarm uden påviselig grund. 



  15:26                      Frydenshøjstien                    Brandalarm Blind alarm P.G.A. Håndværkers arbejde. 
   
  15:57                      Nordre Ringvej                      Brandalarm Blind alarm P.G.A. Rygning ved røgmelder.                               

 16:11 Bispebjerg Torv Min. forurening Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var forurenet på  
 grund af utæthed i brændstofsystemet på bil. 
   
  17:12                      Jernholmen                            Brandalarm Blind alarm ukendt årsag. 
 
  17:13                      Rypehusene                           Brandalarm              Blind alarm P.G.A. Støv fra isolering. 

 18:16 Lyrskovgade Ild i lejlighed Beboer set røg fra stikdåse og troede at det brændte. Foretaget eftersyn og bedt  
 beboer om at kontakte el-installatør. 
 
  20:25                      Tavlekærsvej                         Brandalarm Blind alarm ukendt årsag. 

 20:53 Randbølvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

  21:42                      Brøndby Strand Centrum    Ild i bygning Ild i skurvogn og affald op af bygning. Sikring af bygning og slukning med 2 HT. Rør. 

 05:44 Frederiksberg Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:54                     Amagermotorvejen   Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

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



  


