
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-11-2016 til kl. 08.00 den 09-11-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:26 Rejsbygade Brandalarm Blind alarm, idet et sprinklerhoved var aktiveret ved damp fra ovn. 

 09:01 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 09:47 Landlystvej Eftersyn Blind alarm, idet en hjemmerøgalarm var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:58 Ole Suhrs Gade / Øster Søgade Min. Forurening. Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 3 køretøjer 
                                                            var impliceret. Tilset 2 patienter og overdraget disse til ambulancepersonalet. Overdraget  
                                                            skadestedet til Politiet. 

 10:00 Landlystvej Brandalarm Blind alarm P.G.A. Håndværkers arbejde. 

 10:06 Motorring 3 Trafik ulykke Sikring af skadested. 

 10:11 Abel Cathrines Gade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

 10:12 Omøgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
 10:30      Stamholme  Brandalarm Blind alarm P.G.A. Opstart af motorcykel.            

 10:39 Gammel Kongevej Røg fra butik Anmelder oplyst at der var røglugt i cafe, hvorfor de havde slukket for strømmen  
 og kontaktet beredskabet. Foretaget eftersyn i cafe, på etagen over cafe samt i  
 tilstødende ejendom ved siden af cafe, iab. Konstateret misfarvning på væg,  
 undersøgt nøje med termisk kamera efter at strømmen var slået til igen, dog  
 hverken lugt eller temperaturstigning. Undersøgt hulrum i væg med skorstensspejl,  
 iab. Overdraget skadestedet til daglig leder sammen med anbefaling om at  
 kontakte elektriker for eftersyn af elinstallationer. 
 
 10:47  Brøndby stadion Brandalarm Blind alarm P.G.A. Håndværkers arbejde.                



 10:58 Peter Bangs Vej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst. 

 11:27 Neergårds Alle Brandalarm Blind alarm uden påviselig grund. 

 11:45 Sollentuna Alle Brandalarm Alarmen udløst P.G.A. Afbrænding af lidt papir på toilet. 

 

 12:36 Vandkunsten Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra teknikrum. 

 14:17 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 14:19 Thorvaldsensvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 14:23 Borgmester Christiansens  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 Gade 

 14:37 Lyngbyvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 2 patienter tilset af  
 ambulancemandskab. Fejet vejbane for vragdele samt flyttet et køretøj så  
 trafikken på vejbanerne hurtigt kunne genoprettes. 

 16:28 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 16:55 Julius Thomsens Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 17:23 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 17:28 H.C. Andersens Boulevard / Trafik ulykke Foretaget eftersyn grundet melding om færdselsuheld. Konstateret at personbil  
 Tietgensgade holder på adressen med beskadiget forhjul. Dansk autohjælp er rekvireret. Ikke  
 brug for beredskabet. 

 18:23         Hultmannsvej Røg fra Villa/Rækkehus Assistance til Beredskab Øst jf. aftale. Stoppet på radio før ankomst. 

 20:47 Vesterbrogade / H.C.  Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst. 
 Andersens Boulevard 

 20:52 H.C. Andersens Boulevard Personredning Stoppet på radio før ankomst. 

 22:23 Hesseløgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 



 22:38 Kongens Nytorv Brandalarm Varslingsanlæg aktiveret, stationen under evakuering ved ankomst. Blind alarm,  
 idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

 04:15 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 07:37 Amagermotorvejen  Trafik ulykke  Sikring af skadested.  

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

  


