
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-12-2016 til kl. 08.00 den 10-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

  

 08:04  Jyllingevej/Tårnvej Trafikulykke Mindre sammenstød mellem 2 biler. 1 person med nakkesmerter. Frikendt af ambulancen. 

 08:06 Rødovre centrum Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. påkørt sprinkler.  

 09:13 Vester Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i  
 sprinkleranlægget. 

 09:24 Lyngbyvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  
 beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde 

 09:52 Smyrnavej Ass. til ophjælpning Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 10:04 Koldinggade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af  
 anlægget 

 10:58 Sundkrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af  
 anlægget. 
  
 11:43           Strandskolevej            Brandalarm Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund.  

 11:53 Howitzvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 
 
 12:09           Dyrings parken            Brandalarm Aktiveret pga. ild i toiletpapir på et af skolens toiletter. Slukket ved ankomst.  
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13:09           Amagermotorvejen Trafik ulykke Trafikulykke, blokvogn påkørt gangbro, ingen personskade. Blokvogn 
 med 3,80 m høj kabeltromle påkørt gangbro, så kabeltromle var   
 kæntret ned på kørebanen. 
 
. 
13:14           Glostrup station           Redning Ældre mand på el-scooter kørt på tværs over perron og landede på skinnerne. 
                                                                        Ved ankomst var patienten oppe på perronen. Tilset af ambulancen og kørt på 
                                                                        Hospitalet. Togtrafik genoptaget.  
                                                                        .    

 13:15 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen 

 13:28 Ved Grænsen Gas lugt Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  
 at være duftlys og røgelsespinde. Foretaget eftersyn, iab. 
 
 14:13           Baunebakkevej            Brand i el.inst. Ild i el-skab på gaden. Slukket med 3 CO 2. Dong tilkaldt. 

  

 14:16 Skoleholdervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 14:31 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm idet en ballon havde "brudt" linjedetektoren, således  
 alarmen blev aktiveret. Foretaget eftersyn, iab. 
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 15:09 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen 

 15:46 Nygårdsvej Brandalarm Blind alarm, årsag til alarmen var en røgmaskine. 

 16:40 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 

 17:08 Nørrebrogade Eftersyn for røglugt Eftersyn for røglugt, elektronik på spisebord eksploderet lejlighed  
 udluftet. 

 17:39 Vibevej Røg fra trappe Røg på trappe grundet madlavning. 

 18:05 Vesterbrogade Eftersyn for brand i EL-  Eftersyn for brand i EL- installation, intet at bemærke. 

 18:40 Radisevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning 
 
 19:06           Vigerslevvej               Olie spild Ingen spild af væsker. Vejbane fejet for glasskår.   

 19:16 Kongelundsvej Ass. til ophjælpning Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 20:05 Toldbodgade Brandalarm Blind alarm, årsag til alarmen var en stjernekaster. 

 20:53 Lille Strandstræde Eftersyn for røg fra butik Eftersyn for røg fra butik, gryde glemt på kogeblus. 

 21:21 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm grundet røg fra teaterrøg. 

 23:17 Kigkurren Eftersyn for gaslugt Eftersyn for gaslugt, gennemgik 2. etage for gaslugt med gas detektor,  
 intet fundet. 

 23:58 Nannasgade Brandalarm Blind alarm, årsag til alarmen var en røgmaskine. 

 00:20        Falkoner Alle Brandalarm Blind alarm, årsag til alarmen var en røgkanon. 

 00:52 Nørregade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 01:03 Svend Aukens Plads Brandalarm Blind alarm, årsag til alarmen var en røgmaskine. 
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 01:14 Admiralgade Brandalarm Blind alarm, årsag til alarmen var en røgmaskine. 

 01:36           Rosenørns Alle Brandalarm Blind alarm, årsag til alarmen var en røgmaskine. 

 01:38 Mjølnerparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 

 01:58 Nøddebogade Brand i container i det fri Ild i l 3 stk. plastcontainere, slukket med HT. 

 02:29 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 03:19 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, årsag til alarmen var en røgmaskine. 

 04:24 Ny Carlsberg Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 07:10 Vesterbrogade Eftersyn Kælder eftersøgt med termisk kamera, konstateret lettere røg. Fundet  
 afbrændt gruppe i el-skab, i øvrigt iab. 

 07:39 Bjelkes Allé Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 07:46 Trangravsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 07:47 Nyhavn Brand Andet Slukket brand i skraldesug med HT-rør. Efterset tilstødende skraldesug 
 iab. Efter slukning sugede skraldesuget det aflukkede skrald ned i  
 rørsystemet. Tilkaldt renovationsselskab for at lave et eftersyn på  
 opsamlingsstedet. 

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