
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-11-2016 til kl. 08.00 den 13-11-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:02 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg 

 10:25 Kvæsthusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel  
 el. lign.. 

 12:23 Lundtoftegade Trafik ulykke Færdselsuheld mellem to biler. Sikret skadestedet og rengjort  
 kørebanen. Køretøjer skubbet ind til siden for åbning af vejbanen. 

 12:25 Løngangstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:16 Sundparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:24 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret, og det interne  
 varslingssystem blev aktiveret. 

 15:32 Lindenovsgade Brand-Bil i det fri Meldt som ild i bil, ved ankomst konstateredes røg fra op startet oliefyr, 
 intet foretaget. 

 15:38 Sønder Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

  16:45 Immerkær Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. håndværkers arbejde. 

 16:57 Vingårdstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
  17:18                     Nordre ringvej                       Trafikulykke Sikring af skadested, i forbindelse med færdselsuheld. 

 17:37                     Ternevænget Ild i skorsten Assistance til station Dragør med drejestige. 

 18:59 Frederiksberggade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
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 19:16 Strandhavevej Drukneulykke Person faldet i vandet. Personen i vandet holdt oven vande, af  
 kammerat, indtil Beredskabet var fremme. Personen reddet på land og 
 overdraget til ambulancepersonalet. 
 
  19:18                      Nykær                                     Ild i knallert Ild i knallert, slukket med HT-rør. 

 19:35 Kobbelvænget Ild i affald Ild i mindre oplag af affald i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget  
 eftersyn, iab. 

 20:22 Nørrebro Vænge Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

 22:19 Strandøre Trafik ulykke Eneulykke, kørebane ryddet for vragdele, absorbering udlagt. 

 22:35 Boeslundevej Container i det fri-Brand Ild i 600l container, slukket med højtryksrør med skumforsats. 

 22:50 Ravnsborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel  
 el. lign. 

 01:55 Weidekampsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

  02:47 Hvidovrevej Forurening efter FUH udlagt absodan under bil, for opsamling af spild. 

 03:18 Skindergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 03:34 Artillerivej Ild i bil Ild i bili det fri, slukket med HT-rør og pulverslukkere. Foretaget  
 eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
  05:06                     Fjeldhammervej                     Brandalarm Ild i potteplant, slukket med vandslukker. 

 05:40 Dannevirkegade Røg fra Lejlighed Røg fra tørkogt gryde, lejlighed udluftet. 

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