
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-08-2017 til kl. 08.00 den 21-08-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:51 Roskildevej Trafik ulykke Færdselsuheld med 2 biler, 1 tilskadekommen overdraget til  
 ambulancetjenesten, samt foretaget oprydning og overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 10:30 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:10 Herholdtsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:22 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 beredskabets ankomst til stedet. 

 11:40 Åboulevard Ild i skraldespand i det fri Ild i plastcontainer i baggård til beboelsesejendom, slukket med HT. rør. 

 12:34 Hvidovrevej Brandalarm Blind alarm pga. røgmaskine.  

 12:56 Matthæusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 15:21 Sundkrogen /  Tilskadekomst Sygdom / tilskadekomst, assistance til ambulancetjenesten med  
 Kalkbrænderiløbskaj op hejsning af patient på marinebåre med drejestige fra skib  
 gennem luge. 

 17:11 Tietgensgade Ild i skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket med HT. rør. 

 17:47 Ravnsborg Tværgade Eftersyn Eftersyn for intern røgalarm. 
 Køkkendør åbnet, lejlighed efterset, intet fundet. 
 
 17:51         Gørtlerporten           Container brand Ild i affalds container, slukket med HT. rør. 

 18:22 Godthåbsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning  
 af patient. 

 18:48         Bispeengen Redning Andet Håndstige rejst for at få person ud fra aflåst containerplads.                                  
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 19:28         Rolighedsvej Røg fra Lejlighed      Ild i el tavle og gulv, 1 m2 gulv fjernet, og brand slukket med kulsyre og HT. rør. 

 21:01 Dahlerupsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 21:50 Lygtemagerstien Ild i affaldsoplag i det fri      Ild i affald slukket med HT. rør. 

 22:02 Nordre Frihavnsgade Eftersyn Anmelder forvekslede stearinlys på altan med flammeskær. Intet 
 foretaget på adressen. 

 22:37 Ryesgade Eftersyn Ved ankomst konstateret røglugt i opgang, beboer i lejlighed  
 vækket. 

 22:57         Fuglevangsvej Container i det fri-Brand Ild i klude og tøj, slukket med vandslukker, overgivet til politiet. 

 23:15         Kærgårdsvej Affaldsoplag i det fri Ild i skraldespand og aviscontainer, slukket med vandslukker.   

 02:20 Katholmvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning  
 af patient. 

 02:38 Strandboulevarden Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved  
 lækage i sprinkleranlægget. 

 03:40 Strandboulevarden Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved  
 lækage i sprinkleranlægget. 

 04:45 Horsensgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved  
 lækage i sprinkleranlægget. 

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