
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-09-2016 til kl. 08.00 den 10-09-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

08:15 Store Kongensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

08:25 Peder Lykkes Vej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

08:48 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet 

08:56 Strandboulevarden Brandalarm Beboer havde tørret tøj med føntørre hvorved der gik ild i tøjet og ABA alarmen  
 Blev aktiveret. Personalet slukket ildløs i tøjet og udluftet lokalet ved  
 Brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn, iab. 

09:07 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet 

10:43 H.C. Ørsteds Vej Brandalarm Stoppet af vagtcentralen før afgang. 

10:46 Vester Farimagsgade Brandalarm Batteri på computer kortsluttet og derfor afgivet en del røg som aktiverede det  
 Automatiske brandalarmeringssystem. Personalet havde slukket for strømmen til  
 computeren. Foretaget eftersyn og udluftning samt retableret ABA anlægget. 
 
10:54 Smedeland Brandalarm Blind alarm – anlæg ej idriftsat årsag uoplyst.  

11:25 Folehaven Trafik ulykke Stoppet af vagtcentralen, da der ikke var brug for specialtjenestens hjælp. 

11:26 Folehaven Trafik ulykke Færdselsuheld mellem 2 kassevogne og en turistbus. Sikring af skadested. 

11:41 Nørrebro Vænge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

12:13 Hvidovre Strandvej Brandalarm Blind alarm, grundet fodbold ramt brandtryk. 

12:35 Rådhuspladsen Trafik ulykke Færdselsuheld mellem to biler, kun materielle skader. Opsamlet div. stoffer samt  
 Rengjort kørebanen. Overdraget skadestedet til politiet. 



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

  

12:44 Tagensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

13:26 Artillerivej Trafik ulykke Færdselsuheld mellem to biler, en person stabiliseret med nakkekrave og kunne  
 Selv stige ud af bilen. Patient overleveret til ambulancetjenesten. Overdraget  
 Skadestedet til politiet. 

14:09 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

14:48 Dronningensgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

15:24 Sjælør Boulevard Røg fra kælder Ved brandvæsenets ankomst, kommer der lidt røg op fra gang tunnellen, foretaget 
 eftersyn og konstateret at røgen stammede fra afbrændt brandbar væske på  
 betongulv i gang tunnellen. Foretaget eftersyn og overleveret skadestedet til  
 politiet. 

15:38 Bernstorffsgade Trafik ulykke To biler kørt sammen, stabiliseret en patient med halskrave. Overdraget patienten 
 til ambulancepersonalet. Foretaget oprydning på skadestedet. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 
 
15:40 Motorring 3/Frederikssundsvej Trafik ulykke Mindre uheld mellem 3 personbiler, en person lettere kvæstet.                                                                                                                                                                        
  Sikring af skadestedet. 
   

16:28 Strandgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

16:30 Vendsysselvej Eftersyn Blind alarm idet en privat røgmelder var aktiveret af ukendt årsag. 

19:05         Rødovre Parkvej/Højnæsvej Trafik ulykke Færdselsuheld mellem 2 personbiler. Sikring af skadested. 

19:56         Brønbyøstervej Brandalarm Blind alarm, Røg fra madlavning.                                                  

21:05 Løvetandsvej Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn foretage med  
 gasmåler, intet at bemærke 

21:17 Eskildsgade Trafik ulykke Bil havde påkørt 5-6 parkeret biler. Foretaget eftersyn og oprydning på  
 skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
22:10 Ruskær                Ild i container Ild i container, slukker med en HT.   



22:17 Julius Valentiners Vej Ild i bil Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 ild i bil, men afbrænding af fyrværkeri. Overdraget skadestedet til politiet 

00:27 Edel Sauntes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

00:31 Vodroffs Tværgade Oversvømmelse Brandvæsenet kunne ikke komme ind i lejligheden, rekvireret låsesmed for adgang. 
 Foretaget eftersyn og konstateret at beboer lå og sov, vækket denne og fortalt at  
 der var et stoppet gulvafløb i lejligheden og at dette ikke må anvende, før dette er  
 repareret. Minimal vandskade hos underbeboer. 

00:57 Rådhuspladsen Røg fra Butik Røg i kælderen, udlagt et HT-rør og konstateret at røgen stammede fra brændt  
 ventilator, slukket denne med CO2 slukker. Foretaget udluftning af kælderen med  
 overtrykventilator. Overdraget skadestedet til Politiet og skadeservicefirma. 

 02:04 Ålekistevej Ild i container ild i 3 plastik containere, div. buske og træer, slukket med HT-rør. Foretaget  
 eftersyn, iab. 

 06:13 Jorisvej Ild i bil Ild i to biler i det fri, slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet. 

 06:22 P. Knudsens Gade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 
 
 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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