
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-01-2017 til kl. 08.00 den 01-02-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:59 Hovedvagtsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 
 
 09:06         Rødovre Centrum        Brandalarm Blind alarm pga. madlavning. 

 09:18 Amager Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 09:25 Købmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:48 Egevolden Brandalarm Blind alarm ukendt årsag.  

 11:09 Larslejsstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 
 
 14:00 Fortvej               Brandalarm Blind alarm ukendt årsag.  

 14:27 Hans Knudsens Plads Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 14:46 Arendalsgade Ild i affald Slukket mindre bål med HT-rør. 

 14:54 Heinesgade Gaslugt i bygning Eftersyn for gaslugt i lejlighed. Konstateret hul på gasrør, efter arbejde 
  med nedsænkning af loft. Lukket for gassen på hovedhane i kælder  
 og udluftet lejligheden. 

 15:47 Nørrebrogade Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst. 

 15:58 Værnedamsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 16:47 Kløvermarksvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 17:40 Ryparken Ild i lejlighed Ild i papkasse på altan, slukket af beboer før beredskabets ankomst 

 



 18:45 Tomsgårdsvej Trafik ulykke Sikring af skadested, i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler.  
 Ingen person skade. Begge biler skubbet ind til siden, og ryddet  
 kørebanen for diverse vragdele. 

 18:59 Refsnæsgade Røg fra trappe Røg på bagtrappe, stammede fra ildløs i affaldsspand som var slukket  
 af medarbejder fra pizzeria. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 19:28 Eskjærvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 19:37 Haydnsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 

 19:40 Kronprinsessegade Eftersyn Eftersyn i forbindelse med ildløs i gryde med olie. Beboer havde selv  
 slukket ilden, foretaget eftersyn med termisk kamera, iab. 

 20:36 Ramsingsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved E-cigaret rygning tæt på 
 detektoren. 

 20:40 Amagerbrogade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn  
 foretaget, intet at bemærke. 

 21:25 Indertoften Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 22:03 Frederikssundsvej /  Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 1 patient  
 Åfløjen vurderet af akutlæge, til at skulle udtages skånsomt. Foretaget en  
 kontrolleret frigørelse og skånsomt udtaget patient på spineboard.  
 Kørebanen fejet og ryddet for vragdele. Skadestedet overdraget til  
 politiet. 

 22:26 Værnedamsvej Ild i lejlighed Ved brandvæsnets ankomst, var der røgudvikling fra lejlighed, samt  
 på fortrappe og bagtrappe, det viste sig at være en glemt indkøbspose 
  med madvare på komfuret, som beboeren ved et uheld var kommet  
 til at tænde for, branden blev slukket med en HT, lejlighed samt  
 trappeopgange ventileret, skadestedet overgivet til skadeservice og  
 politi. 

 22:43 Frederikssundsvej Trafikuheld Spuling af vej efter færdselsuheld, på anmodning fra politiet. 

 22:57 Vanløse Alle Ophjælpning Assistance til sundheds og omsorgs forvaltningen med flytning af patient.    

                                                                                                                     

 23:32 Åboulevard Ild i container Ild i 2 stk. containere, slukket med HT-rør. 



 23:45 Strandgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 04:29 Brandholms Alle Ild i bil Mindre brand i bil, slukket med HT. Rør. 

 07:06 Brøndby Nord Vej Redning Afskærmning opsat samt assistance til ambulancen.  

 07:49 Køge bugt Motorvejen Trafik ulykke Færdselsuheld med 3 biler, sikring af skadested samt oprydning.  

 07:53 Kornmarksvej Brandalarm Blind alarm pga. madlavning.  
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