
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-06-2018 til kl. 08.00 den 23-06-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
24-06-2018 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 3 

08:01 Hovedvejen  Trafik ulykke  Færdselsuheld mellem 3 biler, beredskabet assisterede med sikring af skadestedet, samt  

     assisterede med patienter. Kørebanen ryddet for vragdele.  Politi overtaget. 

08:20  Colbjørnsensgade  Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:29  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
08:41  Nordre Digevej  Eftersyn   Ild i 20 x 30 cm spagnum på græsplæne, trådt ud med støvle og efterslukket med haveslange.  
 
09:43  Vermlandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:02  H.C. Andersens  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra Boulevard håndværkers arbejde tæt  

på detektoren.  
 

10:19  Smyrnavej   Brandalarm   Ild i papirkurv, samt håndklæderulle. Delvist slukket før beredskabets ankomst, foretaget  
efterslukning, samt udluftning af lokale.  
 

15:22  Ekvipagemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:43  Dronningens Tværgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
16:06  Nyropsgade   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
16:30  Silkegade   Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret på grund af en deodorant var blevet brugt lige under en  
     optiskdetektor. 
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16:56  Masnedøgade  Eftersyn   Eftersyn, røg fra kælder, kælder gennemgået intet at bemærke, muligvis på grund af opstart af  
køretøj uden for.  
 

18:09  Toften   Ild i knallert   Ild i knallert, slukket med HT-rør.  
 
18:20  Kalvebodvej  Assistance til Politiet Redningsenheden sendt til assistance for Politiet i forbindelse men en båd i havsnød ud for  

Svenskeholmene (manglende styring), blev dog stoppet under fremkørsel, der var kommet styr på 
situationen igen.  
 

18:36  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
18:59  Vestergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
20:52  Svanemøllevej  ild i elinstallation Brand i mindre el-skab, slukket med CO2 og efterfølgende kølet / slukket omgivelserne med  

vandtåge indtil at Radius kom til stedet og fik slukket for strømmen og overtog skadestedet.  
 

22:00  Gyldenløvesgade  Assistance til Politiet  Assistance til Politiet der rekvirerede beredskabet på baggrund af henvendelse fra borger, da en  
jerndrager på stillads sad løs, stigen rejst, jerndrager skruet af og nedtaget.  
 

23:58  Skellet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
00:09  Livornovej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
01:37  Smedetoften   Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret af beruset person i forbindelse med fest på  

stedet. 
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04:56 Rødovre parkvej Ild i knallert  Ild i knallert, slukket med 1. HT. 


