
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-10-2017 til kl. 08.00 den 08-10-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 10:16 Frederiksgade Brandalarm Blind alarm, Teknikker på stedet, centralskab var retableret af  
 teknikker ved Beredskabets ankomst. 

 10:39 Laksegade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 12:30 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 Filmoptagelse. 
 
 12:35         Roskildevej             Trafik uheld Sikring af skadested, og opsamling af spild.  

 13:12 Frederiksborggade Olieudslip Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet  
 forurenet med olie. 

 14:12 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af at det  
 mobilesprinkleranlæg var blevet sat i gang af den dement borger  
 der havde trykket på alarmtrykket ved en fejl,  
 vandskadeafhjælpning iværksat, skadeservice tilkaldt. 

 17:00 Åkandevej Ild i kolonihavehus Bål i tønde, beboer bedt om at dæmpe ilden, skadestedet overgivet  
 til politiet. 
 
 17:54         Amagermotorvejen      Trafik uheld Sikring af skadested. 

 18:12 Vinhaven Ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 18:27 Vinhaven Ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 20:46 Laksegade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund. 

 21:44 Borups Allé Trafik ulykke Færdselsuheld, personbil havde påkørt lysmast, med lav  
 hastighed, skadestedet sikret, patienter tilset af ambulance, alle  
 frikendt, oprydning foretaget, skadestedet overdraget til politiet.                                        
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 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 
 22:49         Motorring 3            Trafik uheld      Sikring af skadested og oprydning. 

 01:58 Rådhuspladsen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 05:22 Karlslundevej Ild i bygning Påsat brand i el-soter under overdækket legeområde, slukket med  
 2 HT-rør, skadestedet efterfølgende overdraget til Politiet. 
 
 06:41         Holbækmotorvejen       Brand Ild i mandskabstrailer, slukket med vandkanon og 2 HT. Rør.  

 06:53 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. oktober 2017                                                                                           Side 2 af 2 


