
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-07-2018 til kl. 08.00 den 24-07-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:40 Gamle Landevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 09:45 Lilliendalsvej Brandalarm Blind alarm grundet håndværkeres arbejde på adressen. 
  
 09:47 Frederiksberg Alle Brandalarm Blind alarm grundet håndværkeres arbejde på adressen. 
 
 12:40         Engager               Brandalarm Blind alarm grundet håndværkeres arbejde på adressen. 

 13:19 Teglholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 

 14:54 Lundevangsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 

 16:05 Allegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 16:19 Hammerholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 16:36 Vestergårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:47 Helsingborggade Brand i skraldespand  Melding om brand i skraldespand i det fri, viste sig ved ankomst at  
 være ild i en 110 liters skraldecontainer, slukket med en HT-rør. 
 
 17:43         Vestergårdsvej          Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:47 Marstalsgade Redning Andet Person var faldet ud af 4. sals vindue og ned på fortorv. Akutæge 
                                                            var ved Beredskabets ankomst mødt. Beredskabet assisterede  

med afskærmning af patienten samt med løft og båretransport. 
Oprydning foretaget efter læge og ambulances arbejde ved spuling af fortov for blod 
med HT'er. Skadestedet efterfølgende overdraget til Politiet. 

 24. juli 2018 Side 1 af 2 



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
 
 
 
 17:57 Borgbjergsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 18:13 Svanemøllevej Færdselsuheld Melding om færdselsuheld, bil mod lygtepæl. Ved ankomst ses intet færdselsuheld  
 Efter aftale med vagtcentralen forlader Beredskabet stedet. 

 18:27 Strandpromenaden Færdselsuheld Bil påkørt lygtepæl. Afspærring og sikring af skadested. 

 20:10 Højdevej Færdselsuheld Ved Beredskabets ankomst viste det sig at det 2 biler som var kørt sammen. 
                                                            1 patient klagede over smerter i ryggen. Ambulance samt politi rekvireret. 
                                                            Afspærring af skadested med politiets hjælp. Oprydning foretaget.  
 Politiet overtaget skadestedet. 
 
 21:31         Strandesplanaden       Naturbrand Mindre naturbrand slukket med HT-rør 

 21:31 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm grundet håndværkeres arbejde på adressen. 
 
 22:34 Nyhavn Olie spild Oliespild i vand ved restaurantskib. Efter kontakt med ejer  
 af skibet kunne det konstateres at der havde været lidt dieselfilm i  
 vandoverfladen omkring skroget. Ejeren kunne oplyse at det havde  
 været der siden 22 jul. Der kunne observeres ca. 1 m2 i vandet men  
                                                            pga. mørket var det svært at se noget yderligere.  
                                                            Vagtholdet tirsdag kører forbi for at foretage nyt eftersyn. 

 02:22 Sallingvej Eftersyn Varmeudvikling i lysstofarmatur. Armaturet. afmonteret og  
                                                            slukket for strømmen. 
 
 04:31 Bystævneparken Brandalarm Rygning i seng var årsag til mindre brand i dyne. Denne hurtigt slukket af  

 Personalet og bragt til det fri. Ved Beredskabets ankomst til  
     stedet blev der luftet ud ellers intet at bemærke. 
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 


