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 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-06-2017 til kl. 08.00 den 24-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 
 08:25 Arresøgade Røg fra Lejlighed Ild i sofa, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn og udluftning, iab.  
 Tryksat opgangen og opbrudt dør for adgang. Beboer overleveret til 
 ambulancepersonalet, denne ønskede ikke behandling.  
 Hjemmeplejen rekvireret for pleje af beboer. Overdraget  
 skadestedet til politiet og skadeservice firma. 

 09:09 Hammerholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:04 Paul Bergsøes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:27 Holbækmotorvejen Færdselsuheld Mindre færdselsuheld. Ryddet skadestedet og overdraget til politiet. 
 
11:19 Skellet Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 12:02 Tårnvej Røg fra lejlighed Afmeldt under fremkørsel af vagtcentralen. 
 
 13:54 Strandboulevarden Ild i affald Brand i banner på studentervogn. Slukket med HT'er tilsat a- 
 skumvæske. 

13:55 Sollentuna Allé Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
14:05 Georg Brandes Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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14:16 Vingårdsstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
14:17 Frederikskaj Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 

14:19 Roskildevej Færdselsuheld 2 biler kørt sammen, ikke behov for teknisk frigørelse. Udtaget patient  
   gennem højre fordør og overdraget denne til ambulancetjenesten. 

  
 
14:20 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:59 A.F. Kriegers Vej Brandalarm Intern røgalarm aktiveret i lejlighed. Ingen beboer hjemme, lavet  
 tilsyn igennem brevsprække - iab. 

 16:48 Øster Farimagsgade Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra bad.  
 Foretaget eftersyn, iab. 

 19:09 Bredgade Ild i kælder Ild i el tavle og div indbo i kælderrum, slukket med HT-rør. Tilkaldt 
 Dong for afbrydelse af strøm til bygningen, idet el tavlen ikke  
 kunne afbrydes af elektriker fra skadeservice firma. Ildløs holdt  
 nede ved hjælp af CO2 slukkere, indtil strøm var afbrudt. Ildløs  
 havde sprængt vandrør, afbrudt for vandet og opsuget vand med  
 vandstøvsuger. Sprængt 3 vinduer for ventilation. Foretaget  
 eftersyn af bygningen, iab. overdraget skadestedet til politiet.  

 20:04 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 20:51 Frederiksborgvej Eftersyn Blind alarm, idet en hjemme røgmelder var aktiveret af ukendt  
 årsag. Rejst drejestige for eftersyn gennem vindue, iab. Beboer kom  
 hjem da beredskabet var på adressen. Taget batteri ud af  
                                                                                                                   røgmelderen og skiftet dette. 
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 22:12 Koldbyvej Naturbrand-Mindre  Mindre Skt. Hans bål - under kontrol. Intet foretaget. 
 
 22:25 Christians Brygge Færdselsuheld Lastbil, brugt til studenterkørsel, uden personer på ladet, kørt fast  
 under broen. Ingen tilskadekomne. Lastbil bukket to stænger af  
 metal til ruffet. Klippet skilt på broen samt fjernet luft fra dækkene, 
 således lastbilen selv kunne bakke fri af broen. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 00:48 Holger Danskes Vej Eftersyn Eftersyn af lejlighed pga. aktiveret intern røgalarm. Lavet eftersyn  
 via brevsprække samt med drejestige via vinduer - iab. 

 02:15 Voldboligerne Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

 03:01 Husumgade Eftersyn Mindre ildløs i sofabord. Bordet slukket og båret i det fri. Lejlighed  
 ventileret. 

 05:34 Scandiagade Eftersyn Intern røgmelder på bagtrappe gået uden påviselig grund. 

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