
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-12-2017 til kl. 08.00 den 28-12-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
28-12-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 2 

 
08:07 Motorring 4  Trafik ulykke  Solouheld kun materiel skade ingen personskade. Oprydning foretaget.  
 
08:16  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:19 Hendriksholms Boulevard Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret pga. støv fra håndværker. 
 
09:10 Hendriksholms Boulevard Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret pga. støv fra håndværker. 
 
09:15  Langebrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rengøring. 

 
10:22 Herstedvang  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret pga. støv fra håndværker. 

  
10:43  Øster Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
12:04  Mågevej   Trafik ulykke   Færdselsuheld mellem 2 biler, kun materiale skade. 1 bil bugseret  

ind til siden. Skadestedet overtaget af politiet. 
  

12:13  Vester Søgade  Røg fra kælder  Eftersyn for røglugt. Røglugt lokaliseret til kælderrum på ca. 50 m2. Foretaget eftersyn, konstateret 
     at røg fra beboers arbejde med vinkelsliber i tilstødende lokale var årsagen til røg og røglugt. 
     Skadestedet overdraget til politiet. 

 
13:10 Priorparken  Brandalarm  Alarm udløst grundet brandtryk pga. mindre ildløs i lastbil. 

  
13:50  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 

14:04 Hendriksholms Boulevard Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret pga. støv fra håndværker.  
  

14:41 Kærgården/Stenmosevej Trafik ulykke  2 biler kun materiel skade. Sikring af skadested samt oprydning. 
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17:47 Holbækmotorvejen Trafik ulykke  Færdselsuheld mellem 3 biler. Sikring af skadested samt oprydning. Ingen personskade 
 
18:57 Rødovre Parkvej Brandalarm  Blind alarm pga. brug af røgmaskine. 
 
19:11  Klintholmvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri.  
 
20:28  Glommensgade  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  

sig ikke at være korrekt. 
  

20:33  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  

22:00  Vigerslevvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 
  
22:57  Sankt Peders Stræde  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
  
23:20  Godthåbsvej   Skraldespand i det fri-Brand  Ild i skraldespand, det var ikke muligt at lokaliser nogen brand. 
  
23:40  Godthåbsvej   Container i det fri-Brand  Ild i skraldespand, slukket med 1 HT. 
 
  
00:13  Nordre Fasanvej  Trafik ulykke   Færdselsuheld mellem 2 biler. Ved ankomst til stedet, kunne vi konstatere, at 2 biler var stødt 
     sammen og alle de involveret var ude af køretøjerne. 2 personer fra den ene bil blev kørt på RH,  
                                                                                               og 5 personer blev tilset af læge på stedet, og skulle ikke på hospitalet. Biler og vragdele blev 
     fjernet fra krydset/ vejbanen. 

  
07:33  Hejrevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
  

07:36  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 


