
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-09-2017 til kl. 08.00 den 22-09-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
 

 08:03   Produktions Alle   Brandalarm       Blind alarm, grundet røg fra ovn. 

 08:25   DBU Alle   Brandalarm       Blind alarm, grundet madlavning. 

 08:37 Mozarts Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:13 Ole Maaløes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra produktionsanlæg. 

 09:34 Refshalevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:58 Dronningens Tværgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:59 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 11:41 Sjællandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:04 Meinungsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp. 

 13:19 Vandkunsten Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af et  
 brandtryk. 
 
 13:39         Høvedstensvej          Brandalarm Blind alarm, grundet rygning. 

 13:44 Mørkhøjvej Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Tilset 4  
 patienter og overdraget disse til ambulancetjenesten. Kørt  
 køretøjer ind til siden af vejen. 

 13:52 Holbækmotorvejen /  Trafik ulykke Sikring af skadested og oprydning.   
 Motorring 3   
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 14:02   Hermodsgade    Brandalarm       Falsk alarm, Alarmtryk taget af ukendt person. 

 14:15 Falkoner Alle Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 14:44 Brøndbyøstervej Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning.  

 15:23 Borups Allé Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 3  
 personbiler. Ved beredskabets ankomst var alle personer  
 kommet ud af køretøjerne. Kørt bilerne ind til vejkant samt  
 spulet kørebanen for mindre spild af kølervæske. 
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 15:37 Rymarksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 16:07 FRK1  Ild i bil Ild i varevogn i det fri, slukket med HT-rør tilsat skum.  
 Helsingørmotorvejen,  Overdraget skadestedet til politiet. 
 Bernstorffsvej 

 16:26 Letlandsgade Assistance til politiet Assistance til politiet med rengøring af gade. 

 17:50 Gavlhusvej Ild i affald Ild i tæpper og tøj placeret i 2 indkøbsvogne slukket med  
 vandslukker. Brandskade på kældervindue samt 8 m2 facade.  
 Efterset kælder samt lejlighed over branden. 

 17:58 Portugalsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning  
 af patient. 

 20:46 Portugalsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning  
 af patient. 

 20:51 Jagtvej Skraldespand i det fri Ild i affaldsspand på kirkegården, slukket med vandslukker. 

 21:52         Værnedamsvej Brand Ved ankomst konstateres at en udendørs varmelampe har siddet 
 forkert og medført en mindre brandskade på facaden. 
 Medarbejdere på stedet havde selv slukket en mindre brand. 
 Eftersyn med termisk kamera og et bræt fjernet for eftersyn, intet 
 fundet.                                                                                    
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 22:20 Islevdalvej Ild i bygning Ild i stor skraldespand, brandspredning til noget træ, slukket med HT. rør. 

 22:20 Stormgade Eftersyn Drejestige rejst for at nedtage løse tagsten der lå i tagrenden. 
 Skadested overgivet til politiet. 

 01:16 Guldbergs Have Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i affaldscontainer, slukket med højtryksslange. 

 02:14 Nørrebrogade Skraldespand i det fri- Ild i affaldscontainer, slukket med højtryksslange. 2 øvrige  
 containere skyllet med vand for at undgå yderligere  

 05:06 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 
 
 06:24         Banemarksvej           Brandalarm Blind alarm, grundet støv fra maskine. 
 
 06:44         Køge Bugt Motorvejen    Trafik uheld Sikring af skadested og oprydning. 

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