
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-09-2017 til kl. 08.00 den 19-09-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:46 K-Vej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 10:11 Kraftværksvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 10:23 Gammel Kalkbrænderi  Røg fra kælder Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
 Vej sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at anmelder  
 havde forvekslet støv fra arbejde i kælderen med brandrøg. 

 10:24 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med tagarbejde (røg/damp) tæt på detektoren. 

 10:55 Blegdamsvej Ild i pølsevogn Ved beredskabets ankomst havde ejeren selv slukket brand i  
 motoren med en håndildslukker. Foretaget eftersyn med termisk  
 kamera, konstateret forhøjet temperatur omkring motoren,  
 nedkølet området med 1 HT-rør. Bugseret pølsevognen ind til siden  
 og orienteret ejeren herom på stedet. 
 
 11:18         Poul Bergsøes vej        Brandalarm Blind alarm, grundet støv fra arbejde.  
  
 11:20         Kettegårds Alle          Trafik ulykke Sikring af skadested og oprydning. 
 
 11:49         Amagermotorvejen      Trafik ulykke Sikring af skadested og oprydning. 

 13:42         Neergårds Alle          Redning       Person nedtaget fra tag, med redningslift.  

 16:42 Dannebrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 tørretumbler. 

 18:08 Engdals Allé /  Drukneulykke Drukne ulykke, person reddet op fra vandløb og overgivet til  
 Landlystvej ambulancepersonalet. 

 19:50 Bernstorffsgade  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved røg fra pejs.  
 Udluftning foretaget af personalet på stedet. 
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 20:40 Rådmand Steins Alle  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 

 21:22 Jernholmen  Brandalarm Blind alarm, grundet fejl.  

 21:52 Mjølnerparken Røg fra trappe Mindre brand i skralderum slukket af udløst sprinklerventil i  
 kælder. Brandvæsnet foretog yderligere eftersyn og udluftning.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 22:03 Vesterbrogade Spuling af gade Assistance til politiet, rengøring af vejbane. 

 22:04 Roholmsvej Brandalarm Blind alarm, grundet damp fra bad. 

 23:36 Roskildevej Trafik ulykke Sikring af skadested og oprydning.  

 01:43 Dr. Abildgaards Alle Brand i bil i det fri Brand i bil, slukket med højtryksrør tilført skumværke. 

 04:02 Magistervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 04:14 Jernholmen Brandalarm Blind alarm, grundet fejl. 

 04:33 Magistervej Eftersyn Intern brandalarm aktiveret uden påviselig grund. 

 07:39 Amagermotorvejen Trafikulykke Sikring af skadested og oprydning. 

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