
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-12-2016 til kl. 08.00 den 09-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 

 08:08 Vestre Gade Trafikulykke Sikring af skadestedet. Hjulpet ambulance med at spine patient – oprydning og fejet. 

 08:39 Tartinisvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 08:53 Sundholmsvej Brandalarm Ild i lidt engangslighter samt lidt papir, slukket af beboer før  
 beredskabets ankomst. Udluftet værelse samt reetableret  
 brandalarmerings anlæg. 

 09:17 Lindevangs Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 09:29 Retortvej Brandalarm Tur annulleret 

 09:31 Retortvej Brandalarm Blindalarm. Melder aktiveret pga. madlavning. 

 09:50 Sønder Boulevard Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient 
 
 10:05           Avedøreholmen           Brandalarm Blindalarm. Melder aktiveret pga. håndværker.   

 11:01 Løngangstræde Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et  
 sprinklerhoved. 

 11:11 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 11:13 Universitetsparken /  Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld 
 Nørre Allé 
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Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 

 11:40 Lykkesholms Alle Brand Andet Eftersyn af utæt brandhane. Ej i brug, overdraget til forsyning  
 Frederiksberg. 
  
 14:12           Trippendalsvej            Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. rygning under melder på toilet. 
 

 14:53 Teglholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 15:57 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 

 16:21 Mosesvinget / Andestien Ild i knallert Ild i knallert, slukket med vandslukker. 

 16:58 Diget  Elevator stop Elevatorstop mellem stue og 1 sal. Skabt adgang i bunden af elevator og hjulpet 
                                                                        Ældre dame ud. 

 17:12 Krondalvej Oversvømmelse Assistance til station Hvidovre 

 17:12           Krondalvej Oversvømmelse Sprunget prop på radiator. Stoppet hullet med div. materiel samt skraldetrop. 
     Indsat vandstøvsuger fra FRB FE med godt resultat. Bygningsejer tilkalder selv skadeservice. 

 17:17 Bystævneparken Brandalarm Beboer havde glemt papir på tændt komfur, hvilket var årsagen til  
 alarmen. Udluftet værelset og overdraget beboer til personalet. 
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 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 

 18:08 Nimbusparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 18:16 Ottiliavej Brandalarm Melder aktiveret af tobaksrygning 

 18:41 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg 

 20:07 Rughavevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine. 

 20:23 Hovedvejen Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. fejltryk. 

 21:52 Nordre Frihavnsgade Eftersyn Eftersyn i forbindelse med mindre ildløs i brødrister. Beboer havde  
 ved beredskabets ankomst selv slukket ild i brød, og afbrudt for  
 strømmen til brødrister. Udluftet lejlighed og opgang. 

 23:07 Hveensvej Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Beboer på 4 
  sal, havde glemt at lukke for vandhanen i køkkenet og  
 køkkenvasken var stoppet af ris. Hvilket havde forårsaget  
 vandskade på 4, 3 og 2 sal. Beboere kontakter selv vicevært samt 
 
 
 00:04           Horsedammen             Eftersyn Ild i container og nogle stole. Slukket med 9L vandslukker.      
  
 
 00:32           Grønnedammen           Ild i affald Ild i skraldespand. Slukket med 1 HT.     

   

 04:14 Hothers Plads Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 

 05:08 Brøndby stadion Bygnings brand Overtændt skur/beboelses container. Slukket med 2 HT. 
  

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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