
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-11-2016 til kl. 08.00 den 27-11-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 11:44 Njalsgade Brandalarm Anden årsag til blind alarm, strømafbrydelse. Tilkaldt tekniker til adressen. 

 12:22 Drejøgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 12:30 Stamholmen Brandalarm Blind alarm Pga. Håndværkers arbejde. 

 12:31 Borgergade Ild i skraldespand Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør. 

 12:52 Tordenskjoldsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 13:47 Krimsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
  13:48                     Horsedammen                       Brandalarm Blind alarm Pga. Madlavning. 

 14:31 Vester Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 15:39 Mimersgade Redning andet Stoppet under fremkørsel, ej i brug. 

 16:22 Ole Maaløes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra kaffemaskine uden 
  opsyn. 

 16:34 Højbro Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 16:58 Glostrup Station Redning Person påkørsel, opsat læskærm og lys, og assisteret læge og ambulance personale. 

 17:25 Nimbusparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 



 17:46 Vesterbrogade Eftersyn Eftersyn af brandhane som dryppede, skyllet brandhanen igennem og retableret  
 igen. 

 17:53 Asger Jorns Allé Redning andet Stoppet under fremkørsel, ej i brug. 

 18:59 Kastellet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 20:40 Voldfløjen Ild i bil Overtændt bil, slukket med 1 HT-rør. 

 21:24 Teglholmsgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at blinkende belysning var blevet  
 forvekslet med flammer. 

 21:59 Rovsingsgade Ild i bil Ild i bil  stående i det fri, slukket med 1 HT-rør. Assisteret politiet med                                          
 at skaffe  adgang til bagagerummet. 

 22:35 Tømmergravsgade  Bål på gade Bål på gade, slukket med 1 HT-rør. 
  

 22:38 Stærevej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 23:11 Backersvej Ild i affald En fødselsdagfest medførte afbrænding af træpaller i haven. Foretaget eftersyn  
 og bedt beboeren om at slukke bålet. Orienteret politiet på stedet. 

 00:16 Fogedgården Røg fra trappe Røglugt i trappeopgangen ved elevatorkernen. Foretaget eftersyn af trappen,  
 kælderen samt loftet, intet at bemærke. Røglugten aftog igen. Orienteret politiet  
 på stedet. 

 00:59 La Cours Vej Ild i skur Ild i 5 stk. containere, slukket med 1 HT-rør. Containerne samt ca. 8 m²  
 plankeværk på åbent cykelskur brandskadet. 

 01:06 Elmelundevej Oversvømmelse Gennemtrængende vand fra lejlighed på 2. sal til 1. sal. Foretaget eftersyn på 2.  
 sal, konstateret at en beboer havde "spildt" en større mængde vand på gulvet og  
 ikke tørret op efter sig. Beboeren ordnede selv forholdet, beredskabet orienteret  
 politiet på stedet 

  

 



01:41 Thorupsgade Brandalarm En mindre brand medførte aktivering af bygningens automatiske  
 brandalarmeringsanlæg. Personalet havde ved beredskabets ankomst slukket  
 branden og taget beboeren ud. Undersøgt beboeren samt foretaget eftersyn, intet 
  at bemærke. Orienteret politiet.  

 02:30 Wagnersvej Ild i container Ild i 2 containere, et træhegn og nogle buske, slukket med 1 HT-rør. 

 02:44 Bjergvænget Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 03:09 Øster Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 03:39 Svendebjergvej Brandalarm Blind alarm ukendt årsag. 

 05:19 Yrsavej Eftersyn Tilkaldt da en røgmelder var aktiveret i en lejlighed. Foretaget eftersyn udvendigt  
 fra forside/bagside samt fra trapper, intet at bemærke. Henvist anmelder til  
 boligforening/vicevært for yderligere hjælp. 

 07:27 Polensgade Eftersyn Eftersyn for røglugt. Intet at bemærke. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80. 


