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11:26 Folehaven   Trafik ulykke   Færdselsuheld mellem 3 biler, en lettere tilskadekommen overdraget til ambulancetjenesten,  
vejbanen ryddet og skadestedet overgivet til politiet.  

 
11:36  Torvegade   Ild i bil   Oprydning efter trafikuheld, der medførte oliespild på vejbanen.  
 
13:08  Krumtappen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:24  Frederikskaj   Brandalarm   Melder aktiveret pga. madlavning.  
 
14:55  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
16:26  Godthåbsvej   Røg fra trappe  Intet at bemærke ved ankomst. Eftersyn foretaget i trapperum og lejligheder uden resultat.  
 
17:28  Rabarbervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:30  Slotsherrens vænge  Brandalarm   Blind alarm, detektor aktiveret pga. damp og os fra madlavning.  
 
18:48  Ved Bellahøj Syd  Ild i lejlighed   Madlavning, glemt gryde på komfur. Sodskader i køkken.  
 
20:36  Stærevej   Ild i skraldespand  Ild i 2 affaldsspande, slukkes med vand.  
 
21:14  Kanalgaden   Ild i knallert   Ild i knallert – slukket med HT-rør.  
 
22:11  Køge Bugt Motorvejen  Trafikulykke   Beredskabet sikrede skadested. Indsat nødbehandler. 4 patienter overdraget til  

ambulancetjenesten. Udlagt absodan og kørebanen ryddet for vragdele. Skadestedet overdraget til  
politiet.  

 
23:19  Esromgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 



 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-01-2017 til kl. 08.00 den 15-01-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
15-01-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 2 af 2 

 
23:41  Rejsbygade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
23:56  Prinsessegade  Bål på gade   Påsat brand i juletræer i baggård, slukket med HT. Skadested overgivet til politiet.  
 
01:46  Lersøstien   Ild i havehus   Overtændt kolonihavehus, slukket ved hurtig indsats og dermed reddet de to nabohuse.  
 
02:05 Lyngbyvej   Røg fra bygning  Ild i skraldespand i butik, slukket med HT. Butik ventileret med overtryksventilator,  

overgivet til skadeservice samt politi.  
 

04:47  Hammerholmen  Ild i affald   Efterslukning af tidligere brand. 

 

07:40 Købmagergade Brandalarm  Blind alarm, brandtryk aktiveret.  

 

07:51 Trekronergade Eftersyn  Eftersyn for røglugt. Intet at bemærke. Skadestedet overdraget til vicevært.  

 

07:51 Frederiksborggade Eftersyn  Eftersyn efter ild i stikkontakt.  

 

  

 

 

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

 


