
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-11-2016 til kl. 08.00 den 06-11-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:08               Hammerholmen  Afløsning  Sikring ved tømning af silo. Hele vagten. 

 08:35 Radisevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 

 10:36 Langebrogade Elevator stop Åbnet elevator og hjulpet 3 personer ud. 

 12:05 Holmestien Gas udslip Udslip af gas fra oversavet ledning. Ventileret. Lukket for gassen.  
 Person tilset af ambulancepersonale. 

 12:50 Kertemindegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 13:07 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:54 Bispebjerg Bakke Brandalarm Ild i papir, slukket af personale før beredskabets ankomst. 

 14:26 Frankrigsgade Røg fra Institution Ild i el-skab i kælder under svømmehal, slukket med 2 stk. CO2  
 slukkere. Ventileret kælder med overtryksventilator, og foretaget  
 endeligt eftersyn, med termisk kamera. 
 Skadestedet overdraget til skadeservice firma, og Københavns  
 kommune. 

 15:20 Oceanvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en  
 Detektor. 

 15:31 Vermlandsgade Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

 15:51 Grønnemose Allé /  Redning Andet Assistance til svane i nød. Dykker fra specieltjenesten svømmede  
 Moseskellet ud til svanen og fik fragtet svanen ind til bredden. Frigjort svane  
 fra fiskesnøre, og efterfølgende sat den fri. 
 
 16:14                     Bjerrelund                              Trafik ulykke sikring af skadested. 

 16:21 Landgreven Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 



 
 16:32 Ramsingsvej Brandalarm Assistance til ABA tekniker. 

 

 16:46 Rosenhøj Røg fra lejlighed Gryde brændt på slukket ved Beredskabet ankomst.  

 17:03 Weidekampsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:05 Husumvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

 20:25 Tårnvej trafik ulykke Oprydning og sikring af skadested.  

 21:08 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine. 

 21:10 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 21:52 Amagerbrogade Bandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 

 22:24 Slotsherrensvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Assisteret  
 Ambulancetjenesten, med håndtering af de tilskadekomne.  
 Bilerne flyttet ind til siden, og skadestedet overdraget til politiet. 

 22:46 Strandvejen Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 
 
  23:14                      Hovedvejen                           Trafik ulykke Sikring af skadested, frigøres af fastklemt og oprydning.  

 04:42 Vognmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:03 Brigadevej Røg fra Lejlighed Beboere havde lugtet røg på 4 sal, og efterfølgende aktiveret intern  
 Varsling, og påbegyndt evakuering af kollegie. 
 Røglugt stammede fra mindre ildløs tidligere på natten, hvor der havde  
 været ild, i en pude på et værelse. Foretaget eftersyn i værelse, intet at  
 bemærke. Overdraget skadestedet til politiet. 

 06:10 Oehlenschlægersgade Ild i bil Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig 
 ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
  07:03                      Park Alle                                 Trafik ulykke Sikring af skadested og oprydning.  

YDERLIGERE INFORMATION 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 



  


