
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-05-2016 til kl. 08.00 den 27-05-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:03 Strandpromenaden Drukning Assisteret politiet med eftersøgning i Svanemøllebugten. Rekognosceret langs  
 strandpromenaden, ved badestedet samt molen, intet observeret. Forsvaret  
 assisterede ligeledes med en helikopter i eftersøgningsopgaven. 

 08:43 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra elkedel. 

 08:55 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 09:51 Gammel Kongevej Gaslugt i det fri Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn foretaget i  
 samarbejde med politiet, intet at bemærke. 
 
 10:03         Rødovrevej             Brandalarm               Blindalarm, pga. Madlavning. 

 10:33 Frederikssundsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 11:01 Gammel Køge Landevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
 11:10         Brunevang             Personredning             Mand faldet i elevator skakt i nybyggeri. Fikseret på spinboard og båret ud i ambulancen. 
                                                            Akutlæge, ambulance og politi mødt på stedet. 

 11:35 Peter Bangs Vej Olie spild Dieselspild fra motorrummet på en varevogn. Udlagt 50 liter absorberingsmiddel  
 for opsamling af spildet. Orienteret vagtcentralen for efterfølgende fejning. 

 12:15 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
 uden at have frakoblet gruppen. 

 12:48 Stæhr Johansens Vej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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14:45 Smedeland            Brandalarm           Blindalarm. Formodet aktiveret pga håndværker. 

15:42          Enghavevej Røg fra butik Mindre brand i papirservietter i solcenter. Branden var slukket ved beredskabets  
 ankomst og ejeren havde båret servietterne ud af bygningen. Orienteret politiet på 
  stedet. 

17:04 Vigerslev Allé Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen pga. strømsvigt. 

17:46 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

17:51 Ved Glyptoteket Ild i bil Ild i el-bil, slukket med 2 HT-rør tilsat skum. Foretaget oprydning samt overdraget  
 skadestedet til politiet. 

18:09 Mosedalsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved anvendelse af teaterrøg. 

18:57 Handelsvej Eftersyn En beboer havde hørt en aktiveret røgalarm hos en nabo som ikke var hjemme.  
 Foretaget udvendigt eftersyn ved hjælp af 12-meter stigen, intet at bemærke.  
 Orienteret politiet via vagtcentral. 

20:21 Degnestavnen Ild i affald Ild i borde og bænke placeret under halvtag på legeplads, slukket med 1 HT-rør  
 tilsat skum. Borde, bænke og halvtag brandskadet. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 

20:37 Vigerslev Allé Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

22:15 Carsten Niebuhrs Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra hårtørrer. 

23:11 Borgervænget Ild i container Ild i 20 fods container på genbrugsplads indeholdende slibestøv, slukket med 1 HT- 
 rør samt 1 skumrør. 

23:50 Bechgaards gade Eftersyn Eftersyn for røglugt i beboelsesopgang, kontrolleret for- og bagtrappen samt  
 anvendt termisk kamera, intet at bemærke. Beboere orienteret om brand på  
 genbrugsplads ikke så langt fra adressen, hvilket kunne være årsagen. 

01:15 Valbyholm Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 
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 01:28 Rosenborggade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 01:35 Oslo Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teaterrøg ifm. en fest i kælderetagen. 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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