
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 30-09-2017 til kl. 08.00 den 01-10-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:10 Tagensvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 08:23 Banagårdspladsen Redning Andet Ved ankomst konstaterer vi at en mand er faldet ned i banegraven  
 ved regionalbanen/ Hovedbanegården. Manden gik herefter til  
 Vesterport station, hvor han fik stoppet et tog. Læge og  
 ambulancetjenesten over PT. 

 08:43 Edith Rodes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 08:59         Kongeporten Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:25 Amerika Plads Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 Beredskabets ankomst. 

 13:20 Englandsvej Ild i knallert Ild i knallert, slukket med HT-rør. 

 14:09 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 19:58 Dronningens Tværgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 20:38 Ellebjergvej Andet Fjernet løse tagplader. 

 20.40 Tårnvej Redning Elevatorstop, 5 personer udtaget af elevator.  

 21:16 Dronningens Tværgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 21:17 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 
  
 22:20         Rødovre Parkvej         Container brand Ild i container, slukket med HT. rør.  

 22:30         Kalvebod Brygge         Brandalarm              Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.                                                                                     
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 22:47 Amagermotorvejen Trafik ulykke Sikring af skadested og oprydning mm.  

 23:08 Sydhavns Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine. 

 00:29 Sadelmagerporten Ild i knallert Ild i affalds container, slukket med HT.rør. 

  

 01:02 Rådvadsvej  Eftersyn Eftersyn for røglugt, ejendommen gennemsøgt, intet fundet. 

 01:06 Amerikavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 04:02 Højbro Plads Redning Eftersøgning af mand i vandet, Indsats afblæses af politiet  
 kl.04:20, da person var kommet hjem i god behold. 

 04:38 Færgehavnsvej Eftersyn Eftersyn, stoppet på radio. 

 05:24 Vestergade Gaslugt Ved Beredskabets ankomst ses der røg fra opgang, bartender  
 oplyser at det brænder på toilettet. Indsat 1 tur for slukning af  
 ildløs, samt for at skabe fraluftåbning. På grund af kraftig  
 røgspredning evakueres beboere fra opgang. Bar, kælder og opgang 
 ventileret med overtryksventilator, og skadestedet overdraget til  
 skadeservice firma. 

 07:09 Falkonervænget Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient.                                 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:   

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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