
 

DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-08-2018 til kl. 08.00 den 21-08-2018 
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08:06 Rovsingsgade  Eftersyn  Eftersyn for røglugt i opgangen. Gennemgået hele opgangen for røglugt - Intet at bemærke. 

Gennemgået affaldsskakten for røglugt - Intet at bemærke. 

09:22 Ørestads Boulevard Brandalarm  Røg fra kortslutning i battericeller i el-skab. Teknikere tilkaldt fra Metroservice. Overdraget  

skadestedet til tekniker. 

10:18 Gammeltoftsgade Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

11:12 Kristen Bernikows Gade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:18 Lindevangs Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:17 Grundtvigsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

12:40 Ørestads Boulevard Bygningsbrand Ild i bålhytte pga. afbrænding af resttræ. Slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet til Politiet. 

14:22 Vigerslev Allé  Eftersyn  Blind alarm, idet anmelders antagelse ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. 

15:08 Øresundsvej  Færdselsuheld Færdselsuheld mellem motorcyklist og fodgænger. Assisteret med førstehjælp, sikring og  

oprydning af skadested. 

15:11 Rovsingsgade  Røg fra trappe  Ved vores ankomst havde der været kortslutning i en elinstallation i opgangen som forsyner en  

trappelift. Slukket på installationens afbryder og hevet strømstikket ud til elinstallationen.  

Overdraget til politiet og boligforeningen. 
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16:38 Holbækmotorvejen Trafikulykke  Færdselsuheld mellem 2 biler. Sikring og oprydning af skadested. 

17:11 Husumgade  Springtæppe  Springtæppe aktion. 

18:41 Tjørnegade  Bygningsbrand Ild i affaldscontainer, slukket med HT-rør. Overtryksventileret kælder og overdraget skadestedet til  

skadeservicefirma. 

18:52 Ørestads Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 

19:11 Egegårdsvej  Ild i bygning  Kraftig røgudvikling fra baghus. Eftersøgning efter personer og slukning af brand i stue med 

    2 HT-rør. Ingen personer i bygningen. Nedtagning af loftsplader for afslukning. Bygningen  

ventileret og overdraget til politiet. 

19:14 Viktoriagade   Trafikulykke  Trafikulykke mellem 2 biler. Sikring og oprydning af skadestedet. Assisteret med nødbehandling.  

Skadestedet overdraget til politiet. 

21:25 Skriverstræde  Forurening  Mindre spild fra olietank, udlagt absodan.  

22:36 Soldalen  Ild i bygning  Ved beredskabets ank. lugt af røg og let røg i et rum i kælderen. Intet at bemærke ved inspektion  

med termisk kamera. Afbrudt strømmen ved hovedafbryderen og rådet beboeren til at kontakte  

el-installatør. 

05:29 Arne Jacobsens Allé Brandalarmen  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

05:48 Amagerbrogade Brand i det fri  Slukket mindre brand i aviser på gaden. 
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07:37 Ørestad Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en sprinkler var aktiveret ved teknikers arbejde på stedet. 

07:39 Kattesundet  Brandalarm  Blind alarm, idet anlægget var aktiveret gr. service. 

07:45 Slotsherrensvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret gr. kraftig damp/os fra madlavning. 

 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


