
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-11-2017 til kl. 08.00 den 11-11-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:01 Vangehusvej Ild i villa Glødebrand i brænde der var placeret op af tændt brændeovn.  
 Opsamlet brænde i glødebakke, båret ud i det fri og slukket med  
 vand fra HT-rør. Udluftning og eftersyn foretaget. Rekvireret  
 skadeservicefirma for eftersyn af inventar. Overdraget skadestedet  
 til politiet. 
 
 09:01         Motorring 4            Ild i bil Mindre ildløs i motorrum, slukket ved Beredskabets ankomst. 

 10:01 Læssøesgade /  Redning Andet Reddet person fra fiskeøen i Sortedamsø ved brug af standby- 
 Sortedam Dossering dykker og gummibåd. Person indpakket i varmetæppe og  
 overleveret til ambulancetjenesten. 

 11:28 Sundkrogsgade Ild i bygning Gløder fra kap og gerings sav havde antændt affald, slukket med 1  
 HT-rør tilsat A skum. Udluftet og efterset med termiskkamera iab.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 13:29 Vindmøllevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:50         Fjeldhammervej         Eftersyn Melding om utæt brandhane, intet fundet.  

 16:02         Brøndbyvester Boulevard  Trafik ulykke Sikring af skadested, og oprydning.  

 16:13 Beatevej Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog pyrolyserens i ovn for ildløs. 

 17:07 Bymuren Røg fra Lejlighed Falsk alarm. 

 17:16 Bentzonsvej Røg fra lejlighed Optænding i brændeovn, blev af naboer på anden side af gaden,  
 fejlagtigt tolket som ild i lejlighed. 

 21:32 Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 22:33 Øster Farimagsgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 22:42 Ved Vesterport Eftersyn Assistance til HS, med lukning af vinduer i et kontorhus under  
 ombygning.                                                              
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 22:51 Amaliegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:22 Amaliegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:58 Rosenvængets Hovedvej Eftersyn Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

 00:44 Sundholmsvej Redning Andet Foretaget afspærring og eftersøgning i forbindelse med væltet  
 stillads. Ca. 15m stillads i 4 sals højde væltet ud over  
 Sundholmsvej - yderligere 15 m hang ca. 0,5m fra væggen.  
 Afspærret i begge ender af vejen, først med minestrimmel, derefter  
 med stigen i den ene ende og sprøjten i anden ende. Tilkaldt  
 stilladsfirma for afvikling/sikring af stillads. Tilkaldt Hofor til  
 nedrevet luftledninger, der hang ned på kørebanen. Politiets hunde  
 tilkaldt for afsøgning af eventuel person under stillads - intet fundet. 
  
 01:39         Retortvej              Trafik ulykke Sikring af skadested.  

 02:13 Arne Jacobsens Allé Eftersyn Foretaget eftersyn grundet røglugt i hotel fra stue til 3. sal.  
 Konstateret glødebrand i spagnum i plantekrukke ved entre, slukket 
 med vandslukker. I øvrig intet at bemærke. 

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