
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-04-2017 til kl. 08.00 den 03-04-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:40 Søndre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet 

 08:55 Livornovej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 11:06 Amagerbrogade Røg fra tag Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  
 ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at røg fra  
 ventilationsaftræk skyldtes optænding i ovn hos pizzeria. 

 11:46 Matthæusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:36 Mariehamngade  Redning andet Redningsenheden assisterede med at hente en død gris op fra  
  Nordhavn bassinet. 

 17:59 Omøgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 18:32 Bag Rådhuset Brandalarm Røg fra defekt højspændingsinstallation aktiverede bygningens  
 brandalarmeringsanlæg. Foretaget eftersyn, ingen brand konstateret.  
 Elnetselskab til strømnedbrud tilkaldt via vagt. 

 18:36 Kettegård Alle Redning andet Ej i brug. 

 19:24 Brøndkærvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 21:09 Frederik V's Vej Ild i skraldespand Brand i skraldespand, slukket med 1 HT-rør. 
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 22:48 Robert Jacobsens Vej Bil i vandet Bil kørt halvvejs i kanalen, førerkabinen var over vandoverfladen.  
 Afsøgt området, ingen personer i eller omkring bilen. Trukket bilen op 
 på land med wire og spil for at sikre vandmiljøet, ingen udslip/spild  
 konstateret. Orienteret politiet. 

 23:35 Lyngbyvej Affaldsoplag i det fri ild i affald og plastikhegn, slukket med vandslukker 

 03:40 Blegdamsvej Røg fra bygning Brand på 2. sal i kontor i centralbygningen. Sikret røgafsnittet på  
 etagen med lukkede døre. Skabt tilluft, samt foretaget offensiv  
 ventilering med batteriventilator. Udvendig ophaling af HT via  
 tilluftsåbningen. Opbrudt dør for adgang til brændende rum, skabt  
 fraluftsåbning samt slukket brand med kulsyreslukker samt HT-rør.  
 Forberedt for evakuering af sengeafsnit på 3. sal. Foretaget eftersyn  

for evt. røgspredning af overliggende etage samt naborum. 
Tilkaldt og overdraget følgeskadebekæmpelse til  

 skadeservicefirma. Orienteret politiet. 

 06:27 Vermlandsgade Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 06:54 Emdrupvej Ild i bus Ild i bremser på bus, slukket før beredskabets ankomst af chaufføren  
 med en pulverslukker. Kølet bremserne yderligere ned med 1 HT-rør. 

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