
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-03-2018 til kl. 08.00 den 05-03-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:14 Emblasgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som 
 er overleveret til politiet. 

 09:18 Hillerødgade Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2  
 personbiler. 
 1 person tilset af ambulancetjenesten. 
 Udlagt og opsamlet 20 kg. Absodan, fejet kørebanen samt trukket 1  
 køretøj til vejkant. 
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 09:34 Sundholmsvej Assistance til politiet Assistance til politiet i forbindelse med spild af salmiakspiritus i  
 køkken. Stoppet på radio. 

 10:43 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 produktionsanlæg. 

 12:02 Meldahlsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 12:14         Valdemar Hansens Vej    Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 

 13:32 Frederikssundsvej Vandskade Assistance i forbindelse med vandskade. 
 Utæt kugleventil på fjernvarmeledning afproppet. Afledet vand ved  
 påsætning af 2 stk. C-slangestykker. 
 Mindre vandskade på 4, 5 og 6. sal. 
 Skadeservicefirma rekvireret og beboerformand bedt om at  
 rekvirere el-installatør.   

 13:47 Sydhavnsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 14:53         Amagermotorvejen Trafik ulykke Sikring af skadested, samt oprydning.  
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 15:18         Brøndby Nord Vej Redning Blind alarm, intet for Beredskabet.  

 15:33 Adelgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 15:45 Falkoner Alle Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et  
 Sprinklerhoved. 

 16:23 Hannemanns Allé /  Affaldsoplag i det fri Ild i forskelligt mad affald og spraydåser. - Slukket med HT. rør.  
 Center Boulevard  
 
 16:42 Kettegård Alle          Trafikuheld               Opsamling af diesel olie.               

 18:29 Hjortholms Allé Ild i skur Ild i affaldsskur slukket med HT-rør.  
 2 stk. affaldscontainere, 2 m2. Plasttik tag og 2 m2.  
 vægbeklædning brandskadet. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 18:34 Sigynsgade Oversvømmelse Assistance i forbindelse med vandskade. Lukket for vandet i  
 Kælderen. 
 Opsamlet vand i flere lejligheder med vandstøvsugere og klude. 
 Tilkaldt ejendommens VVS samt skadeservicefirma, niveau 3. 
 Overdraget skadestedet til skadeservicefirma. 

 20:27 Ottiliavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 21:27 Jagtvej Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
 Bilist havde mistet kontrollen over sin bil og påkørt parkeret bil  
 ved lav hastighed. 
 Ved beredskabets ankomst sad bilisten stadig i sin bil og blev tilset 
 af lægen. Hun kunne senere forlade køretøjet ved egen hjælp. 
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 22:23 Amager Strandvej Oversvømmelse Assistance i forbindelse med vandskade forårsaget af brud på  
 forsyningsledning til slangevinde i P-kælder. 
 Lukket for vandet i kælder. Skaffet adgang via nøgler fra  
 ressourceperson på stedet. 
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 23:55 Bellahøjvej Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2  
 biler. 
 Fejet vejbane og skubbet 1 bil til vejkant. 
 
 01:29         Jernholmen            Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 02:25 Falkoner Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 02:30 Rådmandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 02:54 Dirch Passers Allé Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et  
 sprinklerhoved. 

 03:21 Falkoner Alle Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

 03:38 Matthæusgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i  
 sprinkleranlægget. 

 05:20 Solbjerg Plads Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

 05:37 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

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