
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-12-2017 til kl. 08.00 den 06-12-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:34 Jens Munks Gade Assistance  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 08:58 Junggreensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 09:45 Brydes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:20 Ved Vesterport Redning Beredskabet sendt til person under tog. Standset togdriften i spor 3  
 og 4. Lokaliseret person og overdraget denne  
 til ambulancetjenesten.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 11:36 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 Forsyningsledningen. 

 11:41 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:31 Ryvangs Allé /  Trafik ulykke Rengøring af kørebanen, efter mindre færdselsuheld. Skadestedet  
 Strandvejen overdraget til politiet. 

 12:47 Estlandsgade Røg fra Lejlighed Ild i klude på tændt komfur. Fjernet klude og slukket med vand fra  
 vandhane. Udluftet lejligheden ved hjælp af naturlig ventilation.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 12:48 Silkegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 13:19         Herstedvestervej        Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning.  

 13:41 Leifsgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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 15:01         Dyringparken           Brandalarm              Falsk alarm, brandtryk aktiveret af ukendt person.                    

 15:15 Siamvej Ild i skorsten Ild i skorsten, skorsten trukket med kost, og renset. 

 16:35         Motorring 3            Trafikuheld               Mindre trafikuheld, med 2 biler, en person overdraget til ambulancen.  

 16:54 Gothersgade Røg fra kælder Ild i elinstallation i kælder. Slukket før beredskabets ankomst.  
 Skadestedet overdraget til bygningsansvarlig og politiet. 

 17:43 Ole Borchs Vej Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 18:06 Ewaldsensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 18:33 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 

 18:58 Lyshøjgårdsvej Ild i elinstallation Ild i elinstallation, slukket med 2 stk. kulsyreslukkere. 

 19:14 Ole Borchs Vej Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 20:04 Hulgårdsvej Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
 sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 23:11 Gammel Kongevej Eftersyn Eftersyn, viste sig at være et glemt stearinlys i butik, ejer tilkaldt og  
 lyset blev slukket. 

 00:44 Ramsingsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 

 00:59 Spanteloftvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 05:18 Sundkrogsgade /  Ild i container Ild i affald fra skraldebil, slukket med 2 stk. HT rør. 
 Kalkbrænderihavnsgade 

 07:07 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 07:56 Silkegade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et  
 sprinklerhoved.                                                                            
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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