
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-12-2017 til kl. 08.00 den 23-12-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:01         Nygårds Plads Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 

 10:04 Statholdervej Ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 10:10 Göteborg Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 10:53         Krogagervej             Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 12:03 Strandboulevarden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 12:08         Humlehusene           Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 
  
 12:30         Brandstrupvej           Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på røgmelder.  
  
 12:32         Rødovrevej             Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning.  

 12:37 Ejderstedgade Eftersyn Eftersyn for gaslugt. 
 Fortaget eftersyn med gasmåler, intet at bemærke.  
 Beboer bedt om at ringe hvis hun blev utryg senere. 

 12:49 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 14:29 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
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Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 

15:33 Amager Boulevard Ild i lejlighed Brand i lejlighed i forbindelse med optænding af biopejs. Alle  
 beboere var ude ved beredskabets ankomst, 2 katte og 2 marsvin  
 var stadig i lejligheden. Indsat røgdykkere til redning af dyr, efter  
 kort tid kunne de konstatere, at dyrene havde det godt og kunne  
 overdrages til deres ejer udenfor. Slukket mindre brand samt  
 ventileret lejligheden for røgspredning. Foretaget eftersyn af  
 trappeopgang samt overliggende lejlighed udefra, intet at  
 bemærke. Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse samt  
 overdraget skadestedet til politiet. 
 
 15:58         Solkær                Eftersyn Eftersyn for røg i lejlighed, glødebrand i sengetøj og tøj, slukket og udluftet. 
 
 17:29         Ejderstedgade          Eftersyn Eftersyn for gaslugt,  
 fortaget eftersyn med gasmåler, intet at bemærke. 

 18:22 Istedgade Røg fra bygning Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
 sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at røgen  
 kom fra antændt fyrværkeri, som var blevet placeret ved  
 trappeopgangen. Foretaget ventilering af trappeopgangen. 
 
 19:59         Hvidovrevej            Brandalarm Blind alarm, grundet fyrværkeri. 
 
 20:12         Stationsporten          Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning.   

 20:28 Ved Bellahøj Syd Springtæppe Assistance til politiet, mødt på adressen, ej i brug. 

 20:41 Kraftværksvej Redning andet Assistance til Region Hovedstaden med en løfte- og bæreopgave. 

 21:57 Gammel Strand Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 21:59         Høvedstensvej          Container brand Ild i affald, slukket med HT. rør. 

 23:05 Marskensgade Brand Tur annulleret. 

 00:43 Hans Knudsens Plads Ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med  
 ophjælpning af borger. 
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 01:02 Sigynsgade Ild i container Slukket delvis nedbrændt affaldscontainer på vejen med 1 højtryksrør 
 tilsat A-skum. 
 Vej og park underrettes af VCT mht. plast og hjulrester på vejen. 
 politi på stedet. 

 01:20 Rosengade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 02:45 Ryesgade Ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med  
 ophjælpning af borger. 
 
 03:07         Stationstorvet           Ild i bil Overtændt bil, slukket med 2 HT. rør.  

 03:11 Nordre Fasanvej Forurening  Mindre mængde benzin fra køretøj.  
                                                            Køretøj var fjernet for 1 time siden ved vores ankomst. 
 Efterset vejbanen, intet at bemærke. Benzin må antages at være  
 fordampet. 
 
 06:07         Hvidovrevej            Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.                                                                       
 
 06:37         Vesterbrogade         Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

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