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08:27  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
 

09:12  Tavlekærsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget  
 
09:15  Laksegade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget  
 
10:09  Prinsessegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

10:28  Strandboulevarden  Trafik ulykke   Færdselsuheld med 2 personbiler. 1 patient skånsomt udtaget i samarbejde med ambulance  
tjenesten. Skadestedet sikret og ryddet op.  
 

10:50  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:54  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
11:10  Sønderjyllands Alle  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
11:14  Gammel Køge Landevej  Trafik ulykke   1 patient med nakkesmerter frigjort fra bil med hydraulisk værktøj. Patienten overdraget til  

ambulancetjenesten.  
 

11:36  Krystalgade   Ild i bygning   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. 
 
11:38  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
11:40  Strandgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
11:53  Sportsvej   Trafikulykke   2 varevogne og 1 bus kørt sammen. Ingen personskade. Absodan udlagt, oprydning foretaget.  
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11:56  Kastelsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:27  Egelundsvej   Brandalarm   Teknisk fejl.  
 
13:37  Herstedvestervej  Brandalarm   Alarmen aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:00  Hvidovre Strandvej  Brandalarm   Alarmen aktiveret grundet håndværkers arbejde.  
 
14:17  Jyllandsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
15:42  Ørnevej   Eftersyn   Aktiveret privat røgalarm. Blind Alarm eftersyn fortaget iab.  
 
16:25  Bystævneparken  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
17:21 Gammel Køge Landevej  Trafik ulykke   Mindre trafik ulykke med 4 biler. 1 patient overdraget til ambulancetjenesten.  
 
17:24  Leifsgade   Eftersyn   Blind alarm. Intern røgalarm udløst grundet madlavning, eftersyn fortaget IAB.  
 
19:06  Ravnsborg Tværgade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:06  Åboulevard   Trafik ulykke   Personbil påkørt lysreguleringsmast i midten af vejkryds, ingen personskade. Fejet kørebane og  

udlagt absodan på oliespild. 
 
19:09  Herstedvestervej  Brandalarm   Brandtryk aktiveret ifm. Hærværk.  
 
19:33  Lersø Parkallé  Brandalarm   Reel alarm, Ild i skraldespand, slukket af personale før beredskabets ankomst. Udluftning fortaget  

og ABA retableret.  
 
19:52  Retortvej   Trafik ulykke   Trafikulykke, Bil ramt af flugtbilist, patient skånsomt udtaget og kørt på sygehus af  

ambulancetjenesten.  
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-02-2017 til kl. 08.00 den 03-02-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
03-02-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 3 

21:20  Holbæk Motorvejen  Trafik ulykke   Solo uheld. Bil påkørt lysmast. Skadestedet sikret. Person eftersøgt med termisk kamera og hunde,  
da han havde forladt stedet. Politiet overtaget skadestedet.  
 

21:27  Peter Bangs Vej  Trafik ulykke   Færdselsuheld med materiel skade. Området ryddet og sikret, overgivet til politiet.  
 
21:28  Kronprinsessegade  Trafik ulykke   Materielt færdselsuheld, påkørt el stander. Området sikret og ryddet. DONG tilkaldt pga af strøm i  

el stander, overgivet til politiet.  
 

21:37  Nordre Fasanvej  Eftersyn   Foretaget kontrolleret afbrænding af bioætanol i biopejs som var blevet overfyldt af beboer, til sidst  
slukket med brandtæppe da biopejsen var blevet beskadiget. Foretaget eftersyn med Termisk  
kamera iab.  
 

22:58  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
23:55  Laksegade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
00:43  Krudtløbsvej   Ild i affald  Mindre brand Slukket et bål i den gamle minedykker bygning, slukket med 2 vandslukkere, politiet  

overtager skadested.  
 

03:40  Skindergade   Brandalarm   Blind alarm grundet fejl på pumpen, pumpe drejet i test og retableret og så forsvandt fejl.  
Alarmcentral tilkalder service 

 

03:50  Prinsessegade  Spuling af gade  Assistance til politiet.  
 
06:08  Stenager   Brandalarm   Alarmen aktiveret af damp.  
 
06:28  Ejby Industrivej  Trafik ulykke   1 patient med nakkesmerter, skånsomt udtaget gennem fordør. Oprydning foretaget.  
 
07:15  Stær Johansens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af udstødning fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 


