
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-06-2016 til kl. 08.00 den 02-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:08 Nicolai Eigtveds Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 08:24 Guldstjernevej  Ass. til ophjælpning Stoppet på radio før afgang. 

 10:03 Roholmsvej / Roskildevej Trafikulykke Stoppet på radio før ankomst. 

 10:04 Roholmsvej/Roskildevej Trafik ulykke Sikring af skadested, oprydning. 

 10:12 August Bournonvilles Passage Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kunstig røg fra røgkanon 

 10:38 Herstedvang Røg fra bygning Ild i facade, slukket med 2 højtryksrør. 

 10:55 Ekvipagemestervej Brandalarm Mindre brand i tørretumbler, slukket ved ankomst, foretaget eftersyn og  området  
 udluftet 

 11:07 Nykær Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:09 Hovedgaden Brandalarm Blindalarm, sandblæsning. 

 12:57 Nykær Brandalarm Blindalarm, uden påviselig årsag. 

 13:51 Ole Maaløes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved røgudvikling i forbindelse med  
 forsøg i ovn. 

 14:01 Gammel Mønt Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
 14:15         Nordre Ringvej          Brandalarm Blindalarm, alarmtryk udløst af håndværker.   

 14:50 Rådhuspladsen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
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15:23 Amagertorv Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet ubehagelig lugt. Eftersyn  
 foretaget, intet at bemærke 

15:26 Ottiliavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
16:01          Egegårdsvej/Tårnvej     Trafik ulykke Mindre færdsel med oprydning. 
 
16:28          Glostrup Shopping Center Trafik ulykke Sikring af skadested.    

16:51 Tomsgårdsvej Ass. til Regionen Drejestigen rejst for at nedtage patient fra lejlighed for videre transport med  
 ambulance jf. aftale. 

16:59 Emdrupvej Trafikulykke Foretaget sikring af skadested samt rydning af vragdele m.v. fra kørebanen, efter  
 færdselsuheld hvor 2 køretøjer var involveret. Rekv. vagt fra Kbh. Kommune for  
 tilsyn af lysmast som var væltet i forbindelse med uheldet. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

17:10 Dampfærgevej Personredning Baby låst inde i varm bil idet føreren ved en fejl havde låst bilnøglen inde i  
 køretøjet. Venstre siderude knust med kørner for adgang. Baby bragt ud til  
 forælder på stedet efter i alt ca. 10-15 minutter i den varme bil. Det blev  
 konstateret, at babyen ikke var kommet til skade. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 

17:30 Støberigade Eftersyn/ Ild i olie i frituregryde på komfur, forsøgt slukket af personalet med brandtæppe.  
 Gryden og olien var så varm at den har brændt igennem tæppet. Forsøgt slukket af 
 beredskabet med 3 CO2-slukkere, uden held. Båret gryden ud i det fri og afkølet  
 siderne med vand fra strålerør hvorpå oliebranden snildt kunne slukkes. Rekvireret  
 skadeservicefirma for følgeskadebekæmpelse. 

 17:38 Skydebanegade Gaslugt i opgang Anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn foretaget med 2 stk.  
 gasdetektorer, i hhv. opgang samt i lejligheder på hhv. 2. og 4. sal, intet at  
 bemærke. Overdraget skadestedet til politiet. 

 17:40 Folehaven Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 18:00 Strandgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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18:06 Sundbygårdsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

18:57 Frederiksborgvej Naturbrand-Mindre brand Konstateret 2 mindre glødebrande/naturbrande med ca 400 m. imellem. Slukket  
 med lidt vand fra HT-rør. 

19:32 Nørre Voldgade Brand-Bil i det fri Ild i bil, slukket med HT-rør tilsat A-skumvæske. 

21:11 Colbjørnsensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra krøllejern. 

21:19 Kettevej Springtæppe Stand by, ej i brug. 

21:29 Filosofgangen / Filosofv.  Skraldespand i det fri Stoppet på radio før afgang. 

21:33 Edel Sauntes Allé / Nørre A.Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand i det fri, slukket med lidt vand fra HT-rør. Skraldespand  
 brandskadet. 

23:36 Universitetsparken / Nørre Affaldsoplag i det fri-Brand/ Ild i skraldespand, slukket med lidt vand fra HT-rør. 
 Allé 

00:30 Kildeager Brand-Bil i det fri/ Ild i 2 personbiler, slukket med 2 HT-rør tilsat A-skumvæske. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

00:32 Vester Voldgade Person under tog Foretaget eftersyn grundet melding om personpåkørsel. Personen var kommet op  
 fra spor før beredskabets ankomst. Overdraget person til ambulancemandskab  
 der ankom samtidig med beredskabet. Overdraget skadestedet til politiet. 

00:37 Vingårdstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

00:55 Lersø Parkallé Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

01:22 Frederiksborggade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

01:22 Frederiksborggade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
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 01:24 Åboulevard Eftersyn Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade (sprængt varmtvandsrør,  
 hovedstreng, i badeværelse). Lukket for vand i ejendommen. Kontaktperson fra  
 ejendommen vil selv rekvirere VVS-firma. 

 01:54 Lille Kongensgade Bygn.brand-Etageejendom Efterset restaurant grundet melding om ild på komfur. Sprængt bagdør for adgang. 
 Konstateret tændt gasblus og gryde der har kogt tør, ingen røg eller brand.  
 Overdraget skadested til politi og ejer repræsentant. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26882980 
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