
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-04-2018 til kl. 08.00 den 10-04-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:17 Halfdansgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 08:25 Frederiksborgvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 08:35 Sluseholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:02 Fabriksparken Ild i bil Overtændt bil, slukket med HT. rør. 

 10:36 Vester Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:01 Strandskolevej Brandalarm Ild i stolpe, slukket inden Beredskabets ankomst med pulverslukker.   

 11:49 Vermlandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 14:04 Thorvaldsensvej /  Trafik ulykke Færdselsuheld mellem personbil og motorcykel. To patienter tilset  
 Bülowsvej af ambulance men ikke indbragt til hospital. Absodan udlagt for  
 opsamling af div. Stoffer. Køretøjer fjernede fra vejkryds.  
 Skadestedet overdraget til Politiet. 

 15:42         Dirch Passers Alle Brandalarm. Ild i viskestykke, slukket før vor ankomst. En del røg  
 ventileret ud af bygning. ABA-skab retableret. 

 15:58         Øresundsmotorvejen Redning Andet Assistance til politiet. Assistancen til politiet bestod i, at få 7 køer  
 op af søen ved starten af Centrum forbindelsen. Ved hjælp af  
 redningsbåd og overflade reddere fik vi køerne op fra søen, og ind i 
 en kvægtransport. 
 
 16:00         Medelbyvej            Brandalarm Blind alarm, grundet teknisk afprøvning. 

 18:02 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
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18:02 Strødamvej Brandalarm. Blind alarm idet detektor var aktiveret af damp ved fjernelse af  
 skimmelsvamp. 
 
18:06          Naverporten            Forurening Blind alarm, Vand på vejbanen.                         
 

18:17 Næsbyholmvej  Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i knallert slukket med vandslukker. Efterslukket med Super- 
 højtryksrør tilsat skum. Overdraget til politiet. 
 
18:22          Liljens Kvt.             Ild i skraldespand Blind alarm, intet fundet.  

05:53 Hans Kirks Vej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 bad. 
 
06:26          Amagermotorvejen      Trafikulykke Mindre færdselsuheld, skadested overdraget til Politiet.   

07:17          Rødovre Centrum Brandalarm. Blind alarm, ukendt årsag.  

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