
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-04-2016 til kl. 08.00 den 27-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:45 Sundparken Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 10:08 Brøndby Nordvej Ild i bil Slukket med HT. 

 10:42 Sollentuna vej Brandalarm Blind alarm, madlavning. 

 10:28 Ved Ovnhallen Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret i forbindelse med øvelse. 

 11:15 Jagtvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:10 Gillesager Røg fra Lejlighed Madlavning. 

 12:38 Glente mosen Brandalarm ild i lejlighed, 1 person reddet ud af lejligheden. Ambulance send kørsel 1 til person med brandsår 

 13:15 Frederikssundsvej Røg fra trappe Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget,  
 intet at bemærke. 

 13:37 Værnedamsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 14:21 Essedal Brandalarm  

 14:25 Elværksvej Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg.  
 Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 15:32 Sallingvej Færdselsuheld Færdselsuheld med melding om fastklemte. 
 Ved ankomst sad en person stadig i den bil. 
 Ambulancepersonalet vurderede at personen selv kunne stige ud af bilen. 
 En person mand ca. 60 år bragt til hospitalet. 
 Rengjort skadestedet efter aftale med politiet. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 



 Tidspunkt    Adresse            Melding                Beskrivelse 

 15:51 Meldahlsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:23 Øster Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 

 16:57 Peter Graus Vej Ass. til ophjælpning Assistance med flytning af patient. 

 7:36           Jagtvej                Ild i affald               Røgudvikling fra gangtunnel viste sig at være en røgbombe. 
 Slukket af med 1 HT og udluftet tunnelen. 

 18:03 Vigerslev Allé Ild i celle Ild i send i fængselscelle slukket med vandfyldt slangevinde. 
 En person evakueret af personalet og overdraget til ambulancemandskabet. 
 Udluftet celle og gangareal. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 
 
 18:57          Fort vej             Brandalarm Blindalarm, damp i melder.     

 20:09 Rosengade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 22:17 Hauser Plads Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brandvæsenets  
 ankomst.. 
 
 22:40         Brostykkevej           FUH Færdselsuheld Sikring af skadested 

 00:47 Flæsketorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg. 

 01:31 Langager vej Brandalarm  

 01:34 Langager vej  Brandalarm 

 03:25 Juliane Maries Vej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26882980 
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