
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-11-2017 til kl. 08.00 den 12-11-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:40 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 popcornmaskine. 

 10:40 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:52 Søndre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en  
 detektor. 

 11:14 Sjællandsgade Brandalarm Blind alarm, idet to detektorer var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:58 Vanløse Allé Brandalarm Røg fra pappresser grundet overbelastning. Slukket før beredskabets  
 ankomst. Overdraget skadestedet til centrets personale. 

 16:05 Østergade Gas lugt Ild i 10 kg gasfalske i udendørs varmeovn, slukket med en CO2  
 slukker ved Beredskabets ankomst. Der kunne ikke lukkes for  
 gasflasken på grund af bortsmeltning af ventilen. Udlagt HT-rør for  
 sikring, afspærret området og gasflasken afgassede, dette tog ca. 2,5  
 time. Overdraget skadestedet til politiet. 

 16:21 Tomsgårdsvej Ild i affald Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn. 

 18:05 Esplanaden Assistance  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 
  
 18:49         Rødovre Parkvej         Container brand Ild i større affalds container, slukket med HT. Rør tilsat skum.  

 19:11 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på et alarmtryk. 

 19:24 Haraldsgade Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem to  
 biler. Tilset ro patienter og overgivet disse til ambulancetjenesten.  
 Biler skubbet ind til siden. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
 19:43         Nørrekær              Eftersyn Blind alarm, grundet madlavning.  

 19:46 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af teaterrøg.                                   
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 20:17 Azaleavej Ild i container Ild i container, slukket med HT-rør tilsat skum. 

 20:26         Nordre Ringvej          Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 

 21:13 Betty Nansens Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 22:48 Strandboulevarden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 23:04 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm idet en linjedetektor var aktiveret af ballong. Foretaget  
 Eftersyn. 
 
 23:30         Avedøre Havnevej       Trafik uheld Sikring af skadested, og oprydning.  

 23:51 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm idet en linjedetektor var aktiveret af ballon. Foretaget  
 Eftersyn. 

 01:20 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 

 01:32 Borups Allé Færdselsuheld Færdselsuheld idet personbil havde påkørt vejtræ. 
 Ved beredskabets ankomst var den ene af bilens 3 passagerer  
 kommet ud ved egen hjælp. 
 Frigjort 2 personer ved tagklip og overdraget disse til  
 ambulancetjenesten. 
 Udlagt Absodan for opsamling af diverse ud strømmende væsker. 
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 01:43 Fuglagervej Ild i villa Ild i udhæng i tilbygning til villa. Slukket med HT-rør. 
 Ved beredskabets ankomst havde naboer trukket et havebord som  
 brændte væk fra bygningen og dæmpet branden med vand i spande. 
 Nedtaget udhæng og kontrolleret for brandspredning med termisk  
 kamera på over og underside af tag. 
 Cirka 5 meter udhæng, 3 vinduer og bærende stolper brand- og  
 sodskadet. 
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 01:52 Vestre Teglgade Eftersyn Eftersyn idet privat brandalarm var aktiveret. 
 Foretaget eftersyn med termisk kamera samt visuelt gennem  
 Vinduer. 

 02:54 Øresundsvej Ild i affald Ild i avisholder på metrostation, slukket med HT-rør.                                               
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 04:48 Nordre Fasanvej Ild i affald Ild i papirkurv, slukket med HT-rør. 

 05:59 Strandlodsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 06:28 Rådmand Steins Alle Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed grundet glemt mad på komfur. 
 Ved beredskabets ankomst var lejlighedens beboer kommet ud ved  
 hjælp fra naboer. 
 Beboer tilset af læge for røgforgiftning. 
 Nedbrudt dør for adgang til lejlighed. 
 Udluftet lejlighed og gang med overtryksventilator. 
 Skadeservice rekvireret til retablering af dør og beboer adviseret om  
 at tage imod skadeservice når disse ankom. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

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