
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-12-2016 til kl. 08.00 den 04-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:09 Radisevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 
 
 09:48         Brøndbyøster Boulevard  Trafik ulykke Personbil påkørt fjernevarmeskab.  

 11:34 Lygten Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 Forsyningsledningen. 

 13:06 Thorupsgade Brandalarm Mindre brand i papirkurv, slukket af personalet før Beredskabets ankomst. 

 13:07         Neergårds Alle          Brandalarm Blind alarm uden påviselig årsag. 

 14:09 Lersø Parkallé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 14:40 Lygten Brandalarm Stoppet pr radio. 

 15:45 Vester Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 
 
 16:29         Stenager               Brandalarm Blind alarm Pga. Madlavning. 

 16:53 Kristianiagade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 
 
 17:35         Avedøre Havnevej       Trafik ulykke Sikring af skadested og oprydning. 

 18:26 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra bad. 

 18:35 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 19:46         Holbækmotorvejen      Brand i bil Mindre brand i motorrum på bil slukket ved Beredskabets ankomst.  

 20:20 Hørsholmsgade Ild i affald  Mindre brand i el-ledning, der var faldet ned fra loftet i gangtunnel. 

 20:23         Tårnvej/Jyllingevej       Trafik ulykke       Sikring af skadested og oprydning. 



 20:30 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 21:10          Amagermotorvejen  Trafik ulykke Færdselsuheld på motorvejen. En patient med nakkesmerter, som du  
 selv kunne forlade køretøjet. Sikret skadestedet samt efterfølgende  
 overdraget sagen til politiet. 
 
 22:56         Nordre Ringvej          Brandalarm Blind alarm Pga. Damp fra bad. 

 23:20 Kvæsthusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning. 

  

 00:11 H.C. Andersens Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine. 

 00:22 Axeltorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine. 

 02:10 Øster Farimagsgade Brandalarm Mindre brand i ovn, slukket af tililende med CO2 slukker før  
 Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og retablering af  
 anlægget. 

 02:25 Amagerbrogade Brand i Butik Ild i butik, slukket med HT-rør. Sprængt dør for adgang. Kontaktet  
 beboeren samt foretaget eftersyn i lejligheden over brandstedet.  
 Foretaget eftersyn på bagsiden idet der var meldinger om yderligere  
 brand her, Ca. 15 m2 frisørsalon stærkt brandskadet. Overdraget 
 sagen til politiet. 

 02:41 Valhøjvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 02:42 Strandlodsvej Brandalarm Mindre brand i papirkurv, slukket af personalet før Beredskabets  
 ankomst. Foretaget eftersyn og retablering af ABA-anlægget. 

 04:00 Sognefjordsgade Røg fra trappe Glemt stegepande på tændt komfur. Tryksat opgang samt foretaget  
 eftersøgning i lejlighed. Vækket beboere samt hjulpet denne ud på  
 gaden. Slukket/køldet stegepande samt ventileret lejligheden.  
 Foretaget eftersyn i tilstødende lejlighed. Overdraget sagen til politiet. 

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



  


