
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-04-2018 til kl. 08.00 den 18-04-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:00 Niels Juels Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 defekt fjernvarmeveksler. 
 
 09:02         Valdemar Hansens vej    Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 

 09:52 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:50 Birkedommervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 
 
 11:16         Høvedstensvej          Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.  

 11:34 Liflandsgade Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 12:57 Strandvejen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 13:18 Vendersgade Assistance  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

 15:09 Edith Rodes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra el- 
 kedel. 

 16:34 Rødegård Redning Andet Person låst inde på værelse, en indvendig dør i lejligheden ind til  
 et værelse var gået i "baglås" og kunne derfor ikke åbnes. Den blev  
 åbnet med et Cobra koben, så personen igen kunne komme ud. 

 17:41 Julius Andersens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 18:44 Skelmosevej Affaldsoplag i det fri i Brand Ild i affald, på legeplads, slukket før beredskabets ankomst. 

 19:29 Vingelodden Røg fra Etageejendom Ild i affald, Romaer afbrænder diverse affald, Politiet sørger for, at  
 de Romaerne slev slukker bålet, intet for beredskabet, skadestedet  
 overdraget til Politiet.                                                                                
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 20:56 Tøndergade Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. 

 21:05 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 21:09 Skovsletten ild i knallert Ild i 2 knallerter, slukket med HT. rør.  

 21:30         Hillerød Ild i bygning Assistance til Frederiksborg Brand og Redning ved brand på  
 hospital. Ved vores ankomst til skadestedet, blev vi mødt af  
 skadestedsledelsen på stedet. Vi fik to opgaver, dels at ventilere en  
 del af kælderen, og samtidig undersøge Hovedbygningen for  
 røgspredning. Efter ca. to timer, blev vi afløst og sendt retur til eget  
 område. 

 23:23         Nørreport St.  Skraldespand i det fri-Brand Melding om ild i skraldespand. Vi undersøgte området, men fandt  
 ingen tegn på evt. brand. 

 01:51 Henning Matzens Vej Eftersyn Eftersyn for brand. En beboer mente, at der var brand i  
 lejligheden. Vi undersøgte lejligheden, men fandt ingen tegn på  
 brand. Politiet overtog sagen. 

 03:46 Baldersgade Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand. Politiet havde slukket en mindre brand i en  
 skraldespand med en pulverslukker. 

 04:11 Dagmarsgade Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand. Politiet havde slukke branden i skraldespanden 
 med en pulverslukker. 

 06:15 Bryghuspladsen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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