
 

DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-07-2018 til kl. 08.00 den 16-07-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 
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08:04 Hobrogade  Oversvømmelse Konstateret omfattende vandskade på 1. sal, stueetage og kælder i beboelsesejendom. Lukket for  

vandet i kælderen. Påbegyndt akut indsats med vandskadeafhjælpning samt rekvireret  

skadeservicefirma og politi. Overdraget skadestedet til skadeservicefirma. 

08:42 Utterslevgård  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

08:54 Carl Jacobsens Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

10:57 Platanvej  Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg Kommune med flytning af patient. Stoppet på radio før ankomst. 

10:59 Ryparken  Naturbrand  Konstateret mindre glødebrand i rodnet på en busk i havebed, slukket med HT-rør. 

11:22 Per Henrik Lings Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

13:28 Tranehavevej  Ild i kælder  Konstateret røgudvikling fra tørretumbler i vaskeri. Ventileret trapperum med overtryksventilator,  

for at få dette røgfrit og dermed sikre flugtvej fra lejligheder i ejendommen. Slukket for strøm til  

tørretumbler samt ventileret vaskeri for røg. Overdraget skadestedet til beboerformand. 

14:14 Ørestads Boulevard Naturbrand  Ild i ca. 5 m2 siv, slukket med HT-rør. 

14:32 Nørre Søgade  Trafik ulykke  Færdselsuheld med 3 biler impliceret. Sikret skadestedet samt assisteret med førstehjælp. 

15:48 Hjulmagerstien Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

17:24 Plovheldvej  Brandalarm  Slukket 3 anlagte bål i skolegård. Overdraget sagen til politiet. 

21:27 Hans Tavsens Gade Bål på gade  Glødebrand i indrettet bålsted i det fri, slukket med lidt vand fra haveslange på stedet. 

22:47 Arne Jacobsens Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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23:41 Lyneborggade  Røg fra Lejlighed Konstateret at røgen stammede fra glødebrand i krukke med savsmuld på altan på 2. sal. Beboer  

havde selv slukket branden med vand fra vandhanen ved Beredskabets ankomst. 

23:41 Helgolandsgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

02:17 Lyngbyvej  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

05:25 Østrigsgade  Ild i affald  Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør. Eftersyn foretaget, iab. 

06:23 Lyngbyvej  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

06:58 Rødovre Centrum Ild i bygning  Mindre brand i tagpap. Indsatsen i gang ved vagtskifte. 

06:59 H.C. Andersens Blvd. Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

07:23 Knippelsbrogade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

 

   

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


