
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-03-2018 til kl. 08.00 den 09-03-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:46 Støberigade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 
 
 09:12         Nygårds Plads           Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 

 09:15 Frederiksberggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:57 Osvald Helmuths Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

11:17 Borthigsgade Eftersyn Blind alarm. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.                                                                                                            

 12:05 Kultorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 12:54 Thorvaldsensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:03 I G Smiths Alle Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 

 14:14 Park Alle Brandalarm Blind alarm, grundet rygning. 

 14:55 Teglholm Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 14:58         Rødovre Centrum Brandalarm Blind alarm, grundet damp fra strygejern. 

 15:48 Løvstikkevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 16:08 Tartinisvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
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19:10 Thyregodsvej Assistance Ophjælpning af Patient. 

19:11 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
19:52          Brandstrupvej           Brandalarm Blind alarm, brandtryk taget ved en fejl.  

20:41 Arni Magnussons Gade Trafik ulykke Færdselsuheld med 3 biler. 3 personer kørt på hospitalet. Bilerne  
 fjernet fra kørebanen, og vragdele samlet op. 
 Politiet overtog skadestedet. 

20:49 Hillerødgade Ild i lejlighed Ild i lejlighed, slukket af personalet før Beredskabets ankomst. Ved  
 vores ankomst var personen taget ud af værelset. Beboeren blev  
 overgivet til ambulancetjenesten. Værelset udluftet, og  
 skadeservicefirma tilkaldt. Politiet overtog stedet. 

 20:57 Sjællandsgade Eftersyn Eftersyn for bål på legeplads. Stoppet på radio. 

 21:04 Støberigade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 22:07 Kettegård Alle Redning Assistance til Akutmodtagelsen. 

 01:10 Osvald Helmuths Vej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 01:15 Østrigsgade Oversvømmelse Assistance til vandskade. Der var sprunget et vandrør var på loftet,  
 hvilket betød at vand trængte ned i lejligheden på 4 sal samt en  
 smule på 3 sal. En del af vandet blev suget op med vandstøvsuger,  
 og resten af opgaven overgivet til vicevært. 

 01:37         Strandlinien Ild i bygning Ild i bygning, Ved ankomst var der brand i restaurations område med  
 røgspredning til 1. sals 2 lejligheder. Branden blev slukket med 2  
 HT og 4 meter af facadevæggen blev skåret op. 
 Lejlighederne blev udluftet, og overgivet til skadeservice. 

 03:45 Overgaden Neden  Redning Person i vandet. På vej til adressen fik vi melding om, at personen  
 Vandet var hjulpet op af vandet af politiet og vidner. Personen blev  
 overgivet til ambulancetjenesten. Politiet overtog stedet. 

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