
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-01-2018 til kl. 08.00 den 20-01-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
 

 08:00   Hvidovrevej   Brandalarm      Blind alarm, grundet rygning tæt på melder. 

 08:56 Rolighedsvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 08:57 Dyringparken Brandalarm Ild i madolie slukket ved ankomst, lokaler udluftet. 

 10:31 Fabriksparken Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på melder.  

 11:31 Tranehavegård Assistance Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 11:46 Lautrupsgade Olie spild Mindre oliespild i havn, som fremstod som let oliefilm på  
 vandoverfladen som Beredskabet ikke kunne gøre noget ved.  
 Vagtcentralen underrettet Havnevæsnet. 

 11:59 Enghavevej Brandalarm Blind alarm idet der ikke var noget at se på centralskabet. 

 12:49 Center Boulevard Redning Bil i vandet, føreren stadig i bilen. Ved vores ankomst var føreren  
 blevet hjulpet ud af bilen af vidner til ulykken. Føreren blev  
 overgivet til ambulancen. Efter politiet havde frigivet skadestedet,  
 blev bilen trukket op af vandet. Bilen blev herefter overgivet til  
 politiet. 

 13:15 Tranehavegård Eftersyn Beboer havde stillet kork bordskåner på tændt kogeblus, hvorfor  
 denne blev antændt. Beboer slukket for komfur og bordskåner før  
 Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn. 

 15:05 Nørrebrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 15:17 Tranehavegård Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af Patient.                                                          
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 Tidspunkt  Adresse            Melding                Beskrivelse    
  
 
 
  
 16:00         Folehaven             Skorstens brand Skorstens efterset intet at bemærke.  

 17:14 Vestre Kirkegårds Allé    Olie spild Olieforurening af kørebane. Ca. 15 m3 hydraulikolie spildt på  
 kørebanen. 110 L. Absodan udlagt og opsamlet. 

 17:17 Kløverbladsgade Eftersyn Blind alarm idet Energenanlægget var aktiveret at ukendt årsag. 

  

 18:34 Frederiksholms Kanal Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign.(stjernekaster) 

 19:16 Thorupsgade Brandalarm Alarmen aktiveret af røg fra ild i tøj på badeværelse, slukket af  
 personalet før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og  
 udluftning. 

 20:07 Fiolstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 20:09 Sankt Pauls Plads Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

 21:16 Svenskelejren Brandalarm ABA udrykning til plejehjem. Ved ankomst til stedet, kunne vi  
 konstatere, at ABA centralen ikke stod med alarm. Personalet havde 
 afstillet centralen efter aftale med deres eksterne servicetekniker. 
 Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at der har været mindre  
 ildløs i en skraldespand i en bolig. Branden var slukket ved  
 Beredskabets ankomst, lejligheden blev udluftet og beboeren til  
 for evt. røgskader, ønsker ikke ambulance. 
 
 21:37         Rosenhøj              Container brand Efterslukket container.  

 21:46 Fiskedamsgade Eftersyn Blind alarm idet en røgmelder var aktiveret af ukendt årsag. 

 02:39         Frihedens Butikcenter    Eftersyn Eftersyn for røglugt, grundet brændt brød.                                  

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