
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-03-2017 til kl. 08.00 den 29-03-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:04 Holbækmotorvejen Trafikulykke Trafikulykke, Sikring af skadested. 

 08:09 Gothersgade Brandalarm Blind alarm, pga. støv fra håndværkers arbejde tæt på melder. 

                                                                                                                                

 08:48 Næstvedgade Eftersyn Eftersyn i forbindelse med aktiveret røgalarm, i lejlighed med tidligere  
 brandskade.  
 Skadeservice var på adressen ved beredskabets ankomst, og havde  
 afbrudt alarmen. 

 10:30 Borgbjergsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 10:43 Peter Graus Vej Ild i lejlighed Ved ankomst er beboer stadig i lejligheden, beboer reddet ud og  
 overdraget til ambulancetjenesten. Beboer havde selv slukket det  
 meste. Foretaget eftersyn og efterslukket med lidt vand fra HT-rør.  
 Lejlighed og opgang ventileret og udluftet.  
 Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma. 

 11:22 Esplanaden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 11:28 Langebrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 11:33 Center Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et  
 Sprinklerhoved. 

 12:21 Nørregade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 12:59 Dampfærgevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 29. marts 2017                                                                Side 1 af 3 



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 13:28 Poul Bergsøes Vej Trafikulykke Trafikulykke, sikring af skadested og skånsom udtagning af en Patient.  

                                                                                                                         
 13:41 Baldersgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 14:23 Jagtvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 14:49 Bodenhoffs Plads Eftersyn Ild i elinstallation, slukket af vicevært før beredskabets ankomst.  
 Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.  
 Vicevært har selv rekvireret elektriker, som ankommer før  
 beredskabet forlader adressen. 

 15:19 Holsteinsgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde 
 på anlægget. 

 16:10 Engvej Røg fra Rækkehus Indsat 1 tur via hoveddør, som finder brødrister stående på tændt  
 kogeplade. Slukket kogeplade og fjernet brødrister.  
 Skadestedet overdraget til skadeservice firma. 

 16:24 Mozarts Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:07 Frederikssundsvej Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld, hvor en bil lå på 
 taget. Alle personer var kommet ud, og blev tilset af  
 ambulancetjenesten.  
 Flyttet biler ind til siden, og vejbanen ryddet for vragdele. 

 20:53 Henrik Harpestrengs Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 21:00 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Ved ankomst oplyser personalet at der har været ild i papirkurv på  
 beboerrum og at denne er slukket af dem. 
 Området udluftes og beboere tilses af ambulancepersonale. 
 Ingen synlig skade, personale vejledes om rengøring af bolig. 

 21:57 Kongens Nytorv Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst. 

 22:27 Kronprinsessegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:02 Baldersgade Skraldespand i det fri Ild i metalskraldespand, slukket med højtryksrør. 

 05:07 Svanemøllevej Spuling af gade Assistance til politiet. 
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 05:19 Roskildevej            Brandalarm Blind alarm, pga. trykfald i sprinkleranlæg. 

 

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