
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-05-2017 til kl. 08.00 den 24-05-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:19 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:40 Struenseegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 10:31 Vermlandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 12:45 Tranumparken         Ild i knallert Ild i knallert i det fri, slukket med HT. rør. 

 12:47 Oehlenschlægersgade Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

 17:22 Sorgenfrigade Benzin udslip Opsamling af cirka 5 liter benzinspild fra væltet motorcykel. Udlagt 20 
 liter Absodan og opsamlet og bortskaffet dette. 

 18:23 Jyllingevej / Krogebjerg Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Udlagt absodan  
 for opsamling af kølervæske, efterfølgende fejet og ryddet kørebanen. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 
 
 17:45         Herstedøstervej         Ild i bil Røg fra motorrum ingen brand, fortaget eftersyn. 

 19:10 P. Knudsens Gade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 19:44 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 

 21:24 Krausesvej / Randersgade Assistance til  En dreng var trådt igennem et ovenlysvindue og skåret sig. Nedtaget  
 drengen i marinebåre ved anvendelse af drejestige og overleveret til  
 ambulancetjenesten. Efterfølgende afdækket vindue med termoplade  
 samt fjernet glasskår. Daglig leder af institutionen orienteret om  
 situationen af vagtcentralen. 
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 21:46   Islands Brygge   Ild i container       Ild I container I det Fri, slukket med vandslukker. 

 21:51 Vesterfælledvej Eftersyn Eftersyn for gaslugt i beboelsesejendom. Foretaget måling med gas- 
 detektor, intet at bemærke. Lugten kunne være fra et duftelys. 

 21:56 Tagensvej Eftersyn En mindre glødebrand i et viskestykke var slukket ved beredskabets  
 ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

 22:20 Enghavevej Oversvømmelse Sprængt rør på sprinklersystemet til bygningen. Foretaget  
 værdiredning ved at flytte elektronisk udstyr samt computere.  
 Foretaget opsugning af vand med vandstøvsuger. Tilkaldt VVS samt  
 skadeservicefirma som overtog det videre forløb. 

 22:56 Krausesvej Eftersyn Assistance til ambulancetjenesten med bæring af patient. 

 03:39 Roholmsvej Brandalarm Blind alarm, teknisk fejl.  

 05:24 Arni Magnussons Gade Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 07:02 Rantzausgade Brandalarm Blind alarm, idet en intern røgmelder var aktiveret uden påviselig  
 grund. 

 07:26 Vesterbrogade / Pile Alle Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med person påkørt af lastbil.  
 Assisteret ambulancetjenesten med behandling af patienten.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

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