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09:07 Kisumparken  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af udstødningsgas fra et køretøj. 
 
09:13  Rigensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
  
09:34  Rørsangervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
09:35  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning (el kedel).  
 
11:21  Borgmester Hans  Redning Andet  Hundehvalp sad fast under en bro. Hvalpen hjulpet fri og overdraget til ejeren.  
 Nielsens Vej  
 
11:31  Nannasgade   Brandalarm   Anden årsag til blind alarm. Liniedetektor aktiveret ifm med. 
 
12:29  Borups Alle   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst.  
 
12:38  Pilesvinget /   Trafik ulykke   Melding om ild i bil som viste sig være et solouheld hvor en bil er kørt ind i lyssignal. Ved ankomst 
 Hareskovvej    mindre røgudvikling i kabine. En person overdraget til ambulancetjenesten. Foretaget sikring af 
     skadestedet samt opsamling af olie og rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved 
     lækage på ovennævnte køretøj. Overdraget skadestedet til Politiet.  
 
14:10  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
14:44  Ålholmvej / Grøndals  Trafik ulykke   2 Biler kørt sammen. Airbag udløst i begge køretøjer. 3 patienter Parkvej tilset af  
     ambulancetjenesten. Der blev foretaget oprydning og sikring af skadested.  
     Skadestedet overdraget til politiet. 
 
16:05  Mozarts Plads  Røg fra kælder  Ildløs i mindre lyskasse under butik. Slukket med HT rør. Røgspredning til kælder fra åbentstående 
     vindue. Der blev foretaget ventilation af kælder. Skadestedet overdraget til politiet. 
 
16:20 Vigerslevvej  Benzinspild  Mindre spild fra en bil, udlagt kattegrus til opsugning af dette.  
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-08-2018 til kl. 08.00 den 16-08-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
15-08-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 2 

17:09  Jernbanegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
17:18  Grundtvigsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
18:21  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:05 Holbækmotorvejen Olie spild  Trailer væltet, mindre olie spild på vejbane. Udlagt absodan og overdraget bortbugsering af trailer til 
     Falck. 
 
22:11  Bryggerhesten  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 
 
00:21  Frankrigsgade  Eftersyn   Overgang i ledninger disse skilt ad efterset med termisk kamera intet at bemærke. 
  
06:54  Midtermolen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
07:14  Griffenfeldsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have 
     frakoblet gruppen. 

 


