
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-06-2017 til kl. 08.00 den 21-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:15 Store Kongensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 09:55         Sofielundsvej           Eftersyn Falsk alarm, alarmtryk aktiveret. 

 09:59 Scharlingsvej Røg fra lejlighed Ild i batteri fra mobiltelefon, slukket af beboer før Beredskabets  
 ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning, iab. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 10:13 Vagtelvej Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient 

 10:33 Stæhr Johansens Vej Brandalarm Ild i klud på asfaltmaskine, slukket af chauffør før Beredskabets  
 ankomst. Foretaget eftersyn, iab. 
 Elev på skolen havde set røg fra asfaltmaskinen, hvorfor denne tog  
 et brandtryk for at alarmere Beredskabet. 
 
 11:37         Valdemar Hansens Vej    Brandalarm Blind alarm grundet rengøring med damp. 

 12:47 Hannemanns Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 12:58 Titangade Røg fra trappe Ild i vinduesramme i kælder, slukket med vandslukker af  
 personalet. Foretaget eftersyn og udluftning. Overdraget  

 13:56 Sigurdsgade Brandalarm Blind alarm idet et alarmtryk var blevet påkørt. Foretaget eftersyn, iab. 

 15:19 Centrumforbindelsen /  Færdselsuheld MC kørt op bag i køretøj. Fører af mc kommet lettere tilskadekommen og  
 Vejlands Allé overdraget til ambulancetjenesten. Foretaget afspærring og  
 oprydning på skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet. 

 15:21 Glentevej Røg fra Lejlighed Stoppet pr. radio da der ikke var brug for Vesterbros fleksible  
 enhed. 
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 16:09 Havneholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning i ovn. 

 16:58 Guldborgvej Brandalarm Alarmen aktiveret af os fra madladning. 

 17:14 Tybjergparken Naturbrand Mindre ildløs i græs. 

 17:28 Gamle Landevej Brandalarm Blind alarm grundet os fra madlavning. 

 18:06 Hammerholmen Brandalarm Blind alarm grundet os fra madlavning. 
 
 19:46 Amager Strandvej Ild i affald Ild i spagnum i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 20:11 Lysefjordsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient 

 20:55 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm idet en linjedetektor var aktiveret af mikrofon på  
 stativ. (filmoptagelse på stationen) 

 22:02 Kastrupvej Ass. til ophjælpning Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 22:05 Poppelstykket Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 22:33 Store Harekærvej Eftersyn Eftersyn for benzinlugt. Lugt stammer fra kloak. Skyllet med vand af beboer. 

 22:42 Julius Bloms Gade Eftersyn Eftersyn af intern røgalarm som er aktiveret. Foretaget eftersyn  
 gennem dør og åbenstående vindue, intet at bemærke. 

 00:19 Horsensgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

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