
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-07-2016 til kl. 08.00 den 21-07-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:00 Færgehavnsvej Redning Andet Assistance til politiet. Man har fundet en bil på bunden i havnen. Eftersøgt for  
 Evt. Personer samt foretaget eftersyn for evt. Lækage af brændstof. 

 09:31 Vesterbrogade Spuling af gade Stoppet pr radio. 

 09:53 Holmens Kanal Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 09:59 Ålholm Plads Sygdom Ej i brug. Personen var kommet fri ved Beredskabets. Ankomst. 

 10:15 Meldahlsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 10:39 A.C. Meyers Vænge Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 Forsyningsledningen. 

 11:09 Esplanaden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 Detektoren. 

 14:36 Hans Knudsens Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:33 Hillerødgade Olie spild Rengjort kørebanen for vragrester samt udlagt og opsamlet absorberingsmiddel på 
  oliespild. 
 
 17:38         Søvangs Alle            Brandalarm Blind alarm P.G.A. Madlavning.  

 18:52 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 21:05 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var udløst af skarpt sollys. 

 21:30 Willemoesgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 22:05 Frederikssundsvej Trafik ulykke MC kollideret med personbil. Sikret skadestedet samt ydet førstehjælp til  
 motorcyklist. Assisteret ambulance personalet samt ryddet skadestedet for  



 vragdele mv. 

 22:07 Mejsevænget Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 22:13 Jagtvej Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i bunke med affald, slukket med HT-rør. 

 23:38 Heibergsgade Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. Tømt affald på fortovet. 

 23:56 Serridslevvej Container i det fri-Brand Ild i container, slukket med HT-rør. 

 02:23 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 05:52         Horsedammen          Ild i affald Ild i affaldscontainer slukket med et HT.Rør.  

 03:55 Ny Carlsberg Vej Brand i Bil i det fri Overtændt bil, slukket med 2 HT-rør tilsat A-skum. Åbnet motorklap for at  
 underlette slukning. Politiet overtog sagen. 
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