
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-01-2017 til kl. 08.00 den 23-01-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
22-01-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 3 

08:43  Hareskovvej   Færdselsuheld   Oprydning efter færdselsuheld hvor en mindre lastbil havde påkørt  
en personbil. Vejbanen fejet for glasskår.  

 
10:10  Lollandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:47 Rødovrevej  Brandalarm  Blind alarm, grundet leg med tændstikker. 
 
11:04 Langagervej  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere. 
 
12:12 Strandskolevej  Brandalarm  Blind alarm, årsag ukendt. 
 
13:41  Ålborggade   Eftersyn   En røgalarm i en lejlighed var aktiveret pga. manglende batteri.  

Foretaget eftersyn, ejer orienteret.  
 
14:09 Sydvestvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet trykfald i presostat 
 
14:18  Hothers Plads   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med  

ophjælpning af borger. 
 
14:38 Tæbyvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet tobaksrygning.  
 
15:36  Molbechsvej   Ild i bil   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste   
     sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
 
16:56  Ålekistevej   Brand-Lastbil/Bus  Ved ankomst var der mindre røgudvikling fra venstre baghjul,  

formentlig pga. varme bremser. Alle passagerer var ude ved  
beredskabets ankomst. Bus efterset med termisk kamera - iab.  
Politi var mødt på stedet Mekaniker fra selskabet overtog herefter.  
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17:38  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
18:31  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra tørretumbler.  
 
19:20  Betty Nansens Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
23:21  Borups Allé   Oversvømmelse  Ved ankomst kunne der konstateres et sprængt/knækket rør med  

varmt brugsvand i kælderen. Div. ventiler aflukket af St-T 3+4 iført splas dragter.  
Kun mindre vandskade i kælderen grundet gulvafløb tæt på bruddet.  
Dansk ejendomsservice rekv. via liste i opgangen.  

 
23:31  Brumleby   Ild i lejlighed   Kraftig brand i lejlighed i stueetagen med røgspredning til trappen  

hvilke medførte, at beboere på 1. sal var fanget i lejligheden og  
måtte søge ud på deres altan. Indsat 3 røgdykkerhold for  
eftersøgning samt ventilering af trappen. Ved eftersøgningen findes  
en person som er afgået ved døden. Efterfølgende slukket branden  
samt ventileret trappen. Evakueret beboerne til naboopgang i  
samarbejde med politiet. Tilkaldt skadeservicefirma til  
følgeskadebekæmpelse. Foretaget eftersyn og udluftning af  
omkringliggende lejligheder samt loftsrum. Overdraget skadestedet  
til politiet samt skadeservice.  
02:13 Gyldenrisvej Brandalarm Et brandalarmeringsanlæg tilknyttet ældreboliger detekterede en  
brand tidligt i forløbet. Personalet havde slukket branden før  
beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn samt udluftning af  
værelse og gang. En tilkaldt ambulance undersøgte personalet.  

 
02:51  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

produktionsanlæg.  
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05:49  Amager Strandvej Trafik ulykke   Oprydning efter færdselsuheld. Enkelte vragrester fjernet fra kørebanen. 
 
07:18 Tavleholmsvej  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning.  
 

 

 

 

 

 


