
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-10-2017 til kl. 08.00 den 24-10-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:51 Amagerbrogade Benzin udslip Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var  
 forurenet på grund af utæthed i brændstofsystemet efter tidligere  
 færdselsuheld. Politi rekvireret for fjernelse af køretøj. 

 09:54 Klintholmvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig vanddamp på 
 toilet. 
 
 10:52         Gymnasievej            Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 

 10:55 Henrik Harpestrengs Vej Brandalarm. Blind alarm idet alarmtryk blev påkørt af rengøringsvogn og  
 aktiveret. 

 11:18 Ingerslevsgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:28 Henrik Harpestrengs Vej Brandalarm. Blind alarm idet alarmtryk igen blev påkørt af rengøringsvogn og  
 aktiveret. 

 12:18 Frederiksberg Alle Brandalarm. Blind alarm idet der ved brandvæsenets ankomst ikke var aktiveret  
 noget på centralskabet. 
 
 12:22         Fengersvej             Brandalarm Falsk alarm, brandtryk taget af ukendt person. 

 12:22 Halfdansgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:38 Moldaugade Ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 13:45 Kettegård Alle Brandalarm Indsatsleder til Hvidovre Hospital maskincentralen, hvor en  
 elektriker ved en fejl kortsluttede elskab. Forbrændt på hånd. Ført  
 til skadestue af kolleger. Hospital sørger selv for retablering af  
 ABA-anlæg. 
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 14:26 Folehaven / Gammel  Trafik ulykke Færdselsuheld med to biler impliceret. En lettere tilskadekommen  
 Køge Landevej person kørt til hospital med ambulance. Overdraget skadestedet til 
 Politiet. 

 15:12 Sundparken Ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 16:23 MVA2413 Bilbrand i det fri Ild i bil (motorrum) på motorvej. Slukket med pulverslukker ved  
 vores ankomst af anden bilist. En vejbane afspærret kortvarigt.  
 Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.  
 Overdraget skadestedet til Politiet. 

 16:56 Sankt Annæ Plads       Ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 17:49 Center Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 17:54 Carsten Niebuhrs Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 19:51 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 22:24 Tagensvej Spuling af gade Spuling af gade. 

 22:48 Jagtvej Trafik ulykke VW Polo kørt op bag i Skoda og hang fast i anhængertræk. Frigjort  
 køretøj med donkraft. Føreren i Skoda tilset af ambulance  
 personale, ikke behov for transport til skadestede. Ikke udslip af  
 væsker. Begge biler kunne køre derfra ved egen kraft. 

 23:15 Buskager Container i det fri-Brand Ild i 600 l affaldscontainer slukket med HT-rør tilsat skumvæske. 

 00:22 Prinsessegade Eftersyn Blind alarm idet anmelder formentlig har antaget røg fra skorsten  
 for røg fra tag på ejendom. Eftersyn foretaget i området. 

 06:15 Rådhusstræde Brandalarm. Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

 06:16 Frederiksberg Alle Brandalarm. Blind alarm, der var ingen indikation på centralskab. 

 24. oktober 2017 Side 2 af 3 



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

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