
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-06-2017 til kl. 08.00 den 26-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:51 Gyldenløvesgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 09:44 Grøndals Parkvej /  Færdselsuheld Foretaget sikring af skadestedet hvor 2 biler var impliceret i et  
 Ålholmvej færdselsuheld. 1 person blev kørt på hospitalet i en ambulance.  
 Opsamlet væske fra kørebanen ved at udlægge og opsamle 50 liter  
 absorberingsmiddel. Politiet overtig efterfølgende skadestedet. 

 11:48 Nansensgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 14:46 Center Boulevard / Arne Færdselsuheld Færdselsuheld hvor en bil havde påkørt en lysregulering i  
  Jacobsens Allé midterrabatten. Foretaget sikring af skadestedet samt oprydning på 
 kørebanen. Frakoblet bilens akkumulator. Ingen personskade.  
 Politiet overtog skadestedet. 

 15:25 Finsensvej Eftersyn Beredskabet sendt til eftersyn, for løs plade i baggård. Ved ankomst 
 har håndværker taget den ned. 

 15:30 Hulgårdsvej / Borups  Færdselsuheld Færdselsuheld mellem 2 biler i vejkryds. Foretaget oprydning på  
 Allé  vejbanen samt bugseret køretøjerne ind til siden. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 
 
 16:04         Solvangsvej             Bygnings brand    Ild i stråtag på bålhytte på ca. 35 m2. Slukket med HT. rør.  

 16:50 Søndre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:22         Dalvangsvej             Brandalarm Tur annulleret.  

 17:39 Admiralgade  Eftersyn Foretaget eftersyn på tidligere brandsted, intet at bemærke. 

 18:13 Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 sauna. 
  
 19:16         Rødovre Parkvej         Brandalarm Blind alarm pga. håndværkers arbejde tæt på detektor.            
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 22:34         Rådmandsgade         Brandalarm      Blind alarm, pga. tobaks rygning tæt på detektor.  

 23:01 Nørre Voldgade /  Ild i skraldespand Ild i 2 skraldespande, slukket med vandslukker. 
 Linnésgade 

 23:55 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

 05:51 Horsensgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

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