
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-08-2017 til kl. 08.00 den 25-08-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:02 Ågade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra el- 
 kedel. Foretaget eftersyn, iab. 
 
 08:13         Stamholmen            Gaslugt i det fri Gas gaffeltruck utæt ventil. 

 08:45 Dexter Gordons Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 
 
 09:13         Tavlestien              Trafikulykke  Trafik ulykke, en patient overdraget til ambulance. 
  
 09:57         Naverland              Brandalarm Blind alarm pga. håndværkers arbejde ved detektor.  

 10:16 Sjælør Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:39 Sundbygårdsvej Brandalarm Brand i skraldepose i skab under vask efter at man havde tømt et  
 askebære i denne, værelse røgfyldt, personalet på stedet havde  
 hentet beboer ud til det fri, røgdykkere indsat for slukning og  
 ventilering, ambulance og læge tilsete beboer, denne frikendt,  
 skadestedet overdraget til politiet. 

 10:45 Sjælør Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:18 Dannebrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 11:27         Nørrekær              Forurening Opsamling af spild, efter færdselsuheld.  

 11:52 Århusgade Færdselsuheld Person var væltet ind under mindre lastbil, formentligt var  
 personen på lift på lastbil da denne blev påkørt. Person har kun  
 mindre skader. Overdraget til ambulancepersonalet. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 
 
 12:02         Høvedstensvej          Brandalarm Blind alarm, pga. håndværkers arbejde tæt på detektor.    
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 13:03  Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:31 Wesselsgade Springpude aktion Stoppet før ankomst da der ikke var brug for Beredskabet. 

 13:44 H.C. Andersens  Færdselsuheld Personbil ramt bagfra af varevogn. Sikret skadestedet og anlagt  
 Boulevard nakkekrave på patient i bilen. Udtaget denne skånsomt og  
 overleveret denne til ambulancetjenesten. 
 

   
 13:50          Avedøre Havnevej      Trafik ulykke Assistance ved færdselsuheld, mellem 2 biler, med 2  
 tilskadekomne, skadested sikret, assistance til ambulancetjenesten 
 med skånsom udtagning af patient fra den ene bil, samt oprydning. 

 13:58 Nørrebrogade Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret af røg fra askebæger.  
 Foretaget eftersyn, iab 

 14:10 Duevej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk. 

 15:03 Store Kannikestræde Eftersyn Eftersyn af forhold omkring brandvej og brandredningsareal i  
 forbindelse med belægningsarbejde. 

 15:42 Sundevedsgade Røg fra Lejlighed Ild i tørretumbler i forretning, slukket med HT-rør. Foretaget  
 eftersyn og udluftning af forretningen, trappen samt overliggende  
 lejlighed. Ventilleret røgen væk ved hjælp af overtrykventilator. 
 Overdraget skadestedet til skadeservice og politiet. 

 16:11 Kirsebærhaven Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde med vinkelsliber tæt på detektoren. 

 16:28 Christians Brygge Bål på gade Mindre ildløs i gade vogn (streetfood slowjuice vogn), slukket med  
 en vandslukker. Foretaget eftersyn, iab. 
 
 16:36         Guldborgvej            Brandalarm Blind alarm, pga. madlavning. 

 19:09 Brydes Allé Eftersyn Eftersyn for røglugt i lejligheden, intet at bemærke. 

 19:43 Silkegade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i  
 Sprinkleranlægget. 

 19:58 Teglholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
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 20:13 Saxogade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 Person.                                                                                 

 20:31 Strandvejen Gaslugt Stoppet af vagtcentralen, da der ikke var brug for Beredskabets  
 hjælp. 
 
 22:38         Vestergade             Eftersyn Vestergade Eftersyn Røg i kælder etage, "Lyskasse" af træ var brandskadet i bunden af  
 rammen, eftersyn i kælder samt opskæring af lyskasse. svarende til  
 etageadskillelse mellem stueplan og kælder, Alt koldt, ved  
 palpering mm. gennemgået med termisk kamera. 

 00:47 Islands Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 00:52 Kastanienborgvej    Brand-Villa/Rækkehus Bygningsbrand i Villa/Rækkehus, st. Frederiksberg sendt som  
 Grænsevej assistance til st. Hvidovre, ved st. Hvidovre's ankomst til stedet  
 viste det sig at vi være ild i en bil, som de klarede selv. 
 
 01:42         Park Alle               Forurening Olie spild, opsamling af spild og spuling af vejbane.   

 03:17 Klitmøllervej Brand-Udhus,  Ild i 20 fods container i containergård samt ca. 6 m2 skur og  
 plankeværk. slukket med 2 HT. rør, efterfølgende blev container fyldt 
 med skum, skadested overdraget til politiet. 

 05:08 Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 07:02       Stamholmen Brandalarm Blind alarm, i forbindelse med test af anlæg.  

 07:45 Prior Parken Brand Mindre brand i forbindelse med tagdækkers arbejde, Slukket inden andkomst. 

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