
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-01-2018 til kl. 08.00 den 18-01-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
 

 09:26   Avedøreholmen   Trafikulykke       Trafikulykke, sikring af skadessted. 

 11:06 Holsteinsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:11 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:32 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 15:02 Islevdalvej Røg fra tag Ild i tag, slukket med tre c-rør.  

 15:14 Midtager Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkeres arbejde.  

 16:57 Sønder Boulevard Røg fra lejlighed Glemt madvare i gryde på tændt blus. Beboer havde før  
 Beredskabets ankomst slukket for gryden og kølet denne i  
 håndvasken. Foretaget eftersyn og udluftning. 
  
 17:40         Medelbyvej            Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning.  

    

 18:01 Bredahlsvej Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 18:15 Hans Kirks Vej Brandalarm Alarmen udløst på grund af røg fra serviet på tændt komfur.  
 Personalet havde slukket for komfuret og servietten ved  
 Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning. 

 18:46 Vermlandsgade Brandalarm Blind alarm idet et alarmtryk var aktiveret af rengøringspersonalet  
 ved en fejl. Foretaget eftersyn. 
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 19:47 Kisumparken Brandalarm Alarmen udløst på grund af ild i container i skralderum. Container  
 kørt til det fri og slukket med et HT-rør tilsat A-skum. Foretaget  
   eftersyn og udluftning samt retableret Det Automatiske  
 Brandalarmeringsanlæg. Overdraget skadestedet til politiet. 

 21:07 Finsensvej Olie spild Opsamling af dieselspild på kørebanen, som var forurenet på  
 grund af utæthed i brændstofsystemet på køretøj. 
  
 21:21         Byparkvej              Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 23:24 Norddyssen Røg fra lejlighed Ild i lejlighed, slukket med HT-rør. 

 01:35 Tagensvej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reetableret ved  
 Beredskabets ankomst. 

 01:42 Borneovej Ild i knallert Ild i knallert op ad hæk. Slukket med HT-rør. 

 05:13         Højkær                Eftersyn                 Mindre brand på halvtag, slukket med HT-rør. 

 07:35 Holmbladsgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

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