
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-12-2016 til kl. 08.00 den 24-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:42 Livornovej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 08:42 Godthåbsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:12 Frederiksholms Kanal Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 09:18         Sognevej               Trafik ulykke Sikring af skadested og oprydning. 

 09:32         Tartinesvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 09:38 Uplandsgade Brandalarm Ild i juledekoration, slukket af personale før beredskabets ankomst. 

 11:13         Motorring 3            Trafik ulykke sikring af skadested og oprydning.               

                                         

 11:59         Hovedvejen            Trafik ulykke Sikring af skadested og oprydning. 

 12:25 Fabrikmestervej /  Redning  Tur annulleret, da personen var kommet op af vandet. 
 Ekvipagemestervej 

 12:34 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 13:30 Holmbladsgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 15:01 Carl Jacobsens Vej Brand-Tog Røg fra kompressor til bremser på S-tog. Ved beredskabets ankomst  
 er røg udvikling stoppet, foretaget eftersyn med termisk kamera, intet  
 at bemærke. 
 Skadestedet overdraget til DSB. 
 
 16:21         Diget                 Ass. Til ophjælpning Assistance til ambulancen, ophjælpning af patient.  

 16:34 Amagerbrogade Trafik ulykke Foretaget en kontrolleret frigørelse, for skånsom udtagning af 1  



 patient. Skubbet bilerne ind til siden, og fejet kørebanen for diverse  
 vragdele. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

  

 17:25 Katholmvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 17:38 Lyrskovgade Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 

 19:06 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 19:31 Rymarksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 19:42 Flintholm Alle Eftersyn Eftersyn i forbindelse med aktiveret røgmelder i privat hjem. Intet at  
 bemærke i lejlighed, frakoblet melder fra strømforsyning efter aftale  
 med beboer. 

 20:24 Matthæusgade Bål på gade Mindre brand i plastikbelægning i skolegård, slukket med trykladet  
 vandslukker. 

 20:54 Gammel Køge Landevej Ild i bygning Ild i affald ved containerplads og affaldsrum ved bygning, slukket med 
  1 HT-rør. Foretaget eftersyn med termisk kamera mht. kontrol af evt.  
 brandspredning til facaden, intet at bemærke. Orienteret politiet på  
 stedet. 

 21:19 Estlandsgade Ild i skraldespand Mindre brand i skraldespand stående i det fri, slukket ved  
 beredskabets ankomst. 

 21:23 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 

 21:43 Sundparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 21:52 Engholmen Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af beboer. 

 22:00 Stærevej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 beboer. 

 22:05 Vester Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 elkedel. 

  



 01:20 Thorsgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 05:26 Sankt Annæ Plads       Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 06:53         Holbækmotorvejen      Trafik ulykke  Sikring af skadested og oprydning, en patient tilset af ambulancen.  

 06:25 Jarmers Plads Redning  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  
 ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

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

 


