
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-05-2016 til kl. 08.00 den 21-05-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

08:40 Godthåbsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 Arbejde, tæt på detektoren. 

08:56 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 

08:58 Egevolden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:39 Sundkrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 Arbejde, tæt på detektoren. 
 
09:47          Frk.1 Frederiksunds-mtv   Trafikulykke Solo uheld med motorcykel. Udlagt absol og ryddet skadestedet.  
                     
10:18          Helseholmen           Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.    

11:40 Dampfærgevej          Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets  
 ankomst. 

13:34 Vermundsgade     Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 Arbejde, tæt på detektoren. 
 
14:15          Plovheldvej             Brandalarm Blindalarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   
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 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

15:16 Ørnevej Røg fra café Ild i frituregryde i café beliggende i et kælderlokale, slukket med en co² slukker. 
 Ved ankomst var alle kommet ud af bygningen. 
 Indsat et hold til brandslukning med en co² slukker. 
 Foretaget eftersyn af ovenliggende etager,iab. 
 Udluftet hele lokalet med overtryksventilator. 
 Rekvireret skadeservicefirma til følgeskadebekæmpelse. 
 Skadestedet overdraget til politiet og skadeservicefirma. 
  
 Skadesomfang: 
 15 m² køkken kraftigt røgskadet. 
 Ca 300 m² kælderlokale lettere røgskadet. 

16:05 Borups Allé Færdselsuheld Færdselsuheld hvor en personbil påkøres med høj fart bagfra af en anden  
 personbil. 
 Ud fra akutlægens vurdering blev taget klippet af bilen og en kvinde ca 25 år udtaget 
 skånsomt. Patienten overdraget til ambulancetjenesten. 
 Ryddet op på skadestedet efter aftale med politiet. 
 Personbilen skubbet ind til og nøglen overdraget til politiet. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

17:36 Mellemtoftevej Ild i jernbanesvelle Mindre glødebrand i jernbanesvelle slukket med en vandslukker. 
 Toggangen stoppet under slukningen. 
 
18:15          Sollentuna Alle          Brandalarm Blind alarm, damp fra elkedel. 
 
18:30          Sollentuna Alle          Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   

20:16 Adelgade Ild skraldespand Mindre røgudvikling fra væghængt askebæger. 
 Ved ankomst var det gået ud af sig selv. 

21:04 Strandboulevarden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 

21:54 Høgemosen Eftersyn Ild i lejlighed, slukket. Skadested overdraget til skadeservice firma. 
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 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

21:55 Jyllingevej  Person under tog Melding om person under tog. 
 Ved Beredskabets ankomst kunne det konstateres at personens  
 Skader, var uforenelige med liv. 
 I samarbejde med DSB blev toget flyttet lidt frem. Så den afdøde person kunne  
 fjernes fra sporet, og overdrages til ambulancetjenesten. 
 Ryddet op på sporarealet og overdraget skadestedet til politiet og DSB. 
 
22:27          Fogedgården           Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
23:22          Brøndbyøstervej        Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

00:39 Enghavevej            Bål på gaden Melding om bål på gaden. 
 Intet fundet. 

01:00 Dannebrogsgade Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med en vandslukker. 

01:49 Digevej Vandskade Afsendt på melding om større vandskade, men stoppet på radio. 

01:59 Høvedstensvej Brandalarm Røgbombe udløst under fest, Eftersyn og udluftning. 

03:00 Stefansgade Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med et højtryksrør. 

07:30 Paul Bergsøes vej Brandalarm Blind alarm grundet støv i markuleringshal. 

 

 

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