
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-09-2017 til kl. 08.00 den 27-09-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:06 Preben Kaas' Vænge Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 Beredskabets ankomst. 

 09:16 Tycho Brahes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:13 Kløvermarksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:45 Rebæk Søpark Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.  

 11:52 Roskildevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 brusebad. 

 12:33 Colbjørnsensgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 13:05 Avedøreholme Trafik uheld Sikring af skadested og oprydning. 

 14:27 Humlebækgade Eftersyn Eftersyn for aktiveret brandalarm i beboelsesejendom. Eftersyn  
 foretaget og det kunne konstateres tobaksrøg havde udløst alarmen. 

 15:54 Husumgade Springtæppe Standby. Med springtæppeaktion. Ej i brug. 

 16:39 Tuborgvej Ild i bil Ild i bil på Helsingørmotorvejen, slukket med 2 HT-rør med  
 skumforsats. 
 Bilen borttransporteret af vejhjælp. Fejet og spulet kørebane for  
 glas mv. Overdraget skadestedet til politiet. 

 18:09 Christians Brygge Eftersyn Eftersyn for oliespild i Københavns Havn ved Islands Brygge samt  
 Christians Brygge. 

 19:54 Engvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 Strygejern. 
 
 20:55         Kettegårds Alle          Redning Person hjulpet ned fra tag.                                                                 
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 20:10 Spøttrupvej Ild i lejlighed Ild i lejlighed. Ved ankomst konstateres der brand i lejlighedens  
 køkken. Der indsættes et røgdykkerhold med HT. rør til  
 slukning af brand. Skadeservice rekvireret og øvrige beboer kunne  
 herefter vende tilbage til deres lejligheder efter Beredskabets  
 indsats. Politiet overtog skadestedet. 

 20:18 Rørsangervej Ild i affald Ild i container slukket af håndværkere med haveslange før  
 beredskabets ankomst. 

 20:27 Carl Jacobsens Vej Tilskadekomst Mand faldet ned på sporet, men kommet op ved egen hjælp. Stoppet 
 på radioen. 

 20:35 Rymarksvej Brandalarm Eftersyn for oliespild i Københavns Havn ved Islands Brygge samt  
 Christians Brygge. 

 21:53 Snaregade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 22:30 Blankavej Ild i bil Ild i bil, slukket før beredskabets ankomst. Der blev foretaget  
 efterslukning og skadestedet overdraget til politiet. 

 00:06 Ågade Ild i bil Ild i bil, slukket med højtryksslange. Skadestedet overdraget til  
 politiet. 
 
 03:25         Frabriksparken          Andet Vejbane renset for glasskår.   

 03:55 Merløsevej / Nordrupvej Ild i knallert Ild i knallert, slukket med højtryksslange. 

 04:40 Vibekegade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 04:54 Brysselgade Ild i bil Ild i bil slukket med HT-rør tilsat skum. Skadestedet overdraget til  
 politiet. 

 07:21 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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