
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-05-2018 til kl. 08.00 den 12-05-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:06 Købmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 

 08:32 Nørre Allé /  Færdselsuheld Færdselsuheld, bus mod personbil, skadested sikret med køretøjer, 
 Universitetsparken en person medicinsk fastklemt i personbil, fordør og bagdør samt  
 B-stolpe i venstre side på personbil klippet af, person skånsomt  
 udtaget på spineboard og overgivet til ambulance tjenesten, bus og 
 bil flyttet ind til siden, asodan udlagt, vragdele ryddet fra kørebanen. 
 
 08:46         Tornehøj              Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde. 
  
 11:09         Kirkebjerg Alle          Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde. 

 11:39 Troels-Lunds Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:49 Dirch Passers Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 elkedel. 

 13:25 Sundholmsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en beboer. 

 13:39 Kenny Drews Vej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af sprinkleranlægget. 

 14:13 Husumgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 14:13 Hammerholmen Trafikulykke Sikring af skadested, samt oprydning. 

 14:21 Parkvej/ Fasanstien Olie spild Tromle med 200 L motorolie væltet, olien opsamlet.  

 16:59 Bymuren Ild i container Ild i affalds container, slukket med HT. rør med skum.  

 17:15 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 18:35 Frederikssundsvej Ild i container ild i container i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn. 

 20:38 Refshalevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                             
12. maj 2018                                                                                Side 1 af 2 



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 
 20:58          Avedøre Havnevej  Trafikulykke       Sikring af skadested.  

 21:07   Stenager   Brandalarm       Blind alarm, alarmtryk udløst ved en fejl.  

 22:37 Jagtvej Røg fra kælder Røg fra vaskeri i kælder på kollegie, stammer højst sandsynligt fra  
 en cigaret der er kastet ned i aftrækskanalen fra tørretumblerne,  
 som kommer op i græsset 2 meter væk fra bygningen, lidt gløder  
 slukket med HT, kælder ventileret med overtryksventilator,  
 skadested overdraget til Politiet. 

 23:06 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 
 
 23:09         Bymosevej             Ild i knallert Knallert slukket med HT. rør.  

 00:51 Gyldenrisvej            Eftersyn Foretaget eftersyn i lejlighed/ejendom med gasmåler for gaslugt. 

 02:29 Søndre Røsevej         Ild i container Container slukket med 2 HT. rør.   
  

 02:40 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 03:18 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. maj 2018                                                                                 Side 2 af 2 


