
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-10-2017 til kl. 08.00 den 16-10-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:29 Løngangstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 10:31 Mosesvinget Trafikulykke Færdselsuheld, bil påkørt bagfra. 
 Frigørelse af patient, overdraget til ambulancetjenesten. 
 Kørebanen ryddet. 

 13:27 Vanløsehøj Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i cykelvogn slukket med vandslukker. 

 14:43 Sankt Peders Stræde      Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 14:48 Vanløse Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 16:04 Frederikssundsvej Brand-Etageejendom Mindre ild i køkken. Elkoger slukket i køkkenvask, lejlighed  
 udluftet for røg. 
 Ingen skade på ejendom eller personer. 

 16:37 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 

 16:39 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 
 
 16:44         Hovedvejen             Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 
  
 18:29         Fabriksparken           Brandalarm              Blind alarm, grundet støv. 
 
 19:09         Hvidovrevej             Brandalarm Blind alarm, grundet brug af parfume.  
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 20:03        Matthæusgade         Brandalarm            Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning. 

 20:09         Nørrekær   Brandalarm      Blind alarm, grundet madlavning. 

 21:45 Blankavej Brand i bil i det fri Ild i kabine på personbil, slukket med højtryksslange. 
  

 22:58         Gammel Kongevej  Oversvømmelse       Større vandskade forårsaget af sprunget toiletslange. 

 23:18         Brøndby Stadion         Brandalarm               Blind alarm, ukendt årsag. 

 03:19 Drejøgade Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. 
 Åbentstående vandhane forårsaget vandskade på 3 etager. 
 Skadeservice tilkaldt for afhjælpning. 

 03:59 Tybjergvej Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i affaldscontainer. Renovationsfolk havde slukket og tømt  
 containeren, efterslukning foretaget. 

 04:44 Øster Voldgade Brandalarm Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. 
 Lokaliseret og lukket for stophane til vandledning. 
 Opsuget vand med vandstøvsugere til skadeservice ankom.  
 Overdraget skadestedet til skadeservicefirma. 

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