
DØGNRAPPORT
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-03-2017 til kl. 08.00 den 02-03-2017 

Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

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

01-03-2017         
 Side 1 af 3 

08:24 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra 
håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

08:42 Øster Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra 
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

08:49 Robert Jacobsens Vej Brandalarm Mindre brand i affaldskværn i kælderetagen, slukket med en  
trykladet vandslukker. Ventileret rummet i kælderen samt foretaget 
eftersyn i opgang og overliggende lejligheder.  

08:59 Kertemindegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra 
madlavning. 

09:43 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra 
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

10:47 Toldbodgade Færdselsuheld Færdselsuheld mellem 2 biler. Foretaget sikring af skadestedet.  
Assisteret ambulancemandskabet med skånsom udtagelse af 1  
person. Foretaget oprydning samt opsamling af kølervæske ved  
anvendelse af 20 liter absorberingsmiddel. Begge biler bugseret til 
siden efter aftale med politiet. 

11:05 Ålekistevej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
af anlægget. 

11:43 Plovheldvej Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkere. 
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12:05 Metrovej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig 
tobaksrygning tæt på detektoren. 

12:33 Banegårdsvej Brandalarm Blind alarm, utæt sprinkler. 

13:56 Plovheldvej Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkere. 

15:02 Nybrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra 
madlavning. 

17:36 Ryesgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af 
Patient.  

17:51 Tuborg vej Færdselsuheld Eneulykke hvor en personbil havde påkørt en lysmast. Foretaget 
sikring af skadestedet. Tilkaldt belysningsvæsenet til defekt  
lystmast. Rengjort vognbanen samt bugseret køretøjet til siden.  
Overdraget skadestedet til politiet.  

19:53 Buntmagervej  Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med ophjælpning af borger. 

20:27 Skolesiden  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

23:08 Hvidovrevej Brandalarm Blind alarm, defekt sprinkler. 

01:12 Dyrings Parken Brand i det fri-Bil Ild i to biler, slukket med et HT-rør. 

02:57 Nørre Allé  Eftersyn  Eftersyn af hyletone på 1. sal fra røglem til trappe, konstateret at  
røglemmen var aktiveret ved en fejl. Orienteret vagten på stedet om 
at røglemmen skulle retableres. 
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06:55 Køgebugt Motorvej Trafik Ulykke Sikring af skadested, oprydning. 

07:49 Korsdalsvej Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret pga. krøllejern. 


