
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-07-2018 til kl. 08.00 den 27-07-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:19 Løvstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:34 Tuborgvej Brandalarm Alarmen udløst på grund af røgudvikling fra rensemaskine til  
 hospitalsudstyr. Afbrudt for strømmen og foretaget udluftning og  
 eftersyn, intet at bemærke. 

 10:14 Franciska Clausen Pl Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have sat skabet i service. 
 
 10:59         Landlystvej             Assistance Køling af køleanlæg med 2 HT-rør.  

 11:08 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 11:46 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 11:52 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 12:02 Grækenlandsvej Ild i lejlighed Ild i potteplante på altan, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn,  
 intet at bemærke. Overdraget skadestedet til politiet. 

 13:02 Øster Voldgade Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret af teaterrøg. Foretaget  
 eftersyn, intet at bemærke 

 13:06 Hans Knudsens Plads Eftersyn Utæt brandhane. Lukket for brandhanen. 

 13:41 Lufthavnsboulevarden Brandalarm Assistance til Tårnby Brandvæsen. Stoppet på radio. 
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 13:57 Avedøre Station Naturbrand Ild i ca. 150m2 græs. Slukket med 2 HT-rør. 

 15:54 Philip De Langes Allé Forurening Blind alarm, idet anmelder antog at kunne se oliespild i havnen,  
 foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

 17:00 Svingelstien Ild i skraldespand Stoppet på vej til adressen. Slukket af forbipasserende. 
 
 17:36 Asgårdsvej Røg fra kælder Melding om røg fra kælder, viste sig at være familien på adressen  
 der grillede. 

 17:54 Mjøsensgade Røg fra tag Glødebrand i vindueskarm pga. tobaksrygning. Forsøgt slukket af  
 beboer før Beredskabets ankomst. Foretaget efterslukning med en  
 vandslukker. Overdraget skadestedet til politiet. 

 18:57 Nyelandsvej Eftersyn Løbende brandhane, forsøgt efterspændt uden held, meldt til rette  
 vedkommende 
 
 19:42         Hvidovre Strandvej       Ild i affald Slukket af nabo inden Beredskabets ankomst. 

 22:29 Flæsketorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 23:04         Gammel Køge Landevej   Naturbrand Bål anlagt af hjemløs, løb fra stedet ved Beredskabets ankomst. 
 
 23:15         Gammel Køge Landevej   Trafik ulykke Personpåkørsel, afspærring foretaget. Afventer bilinspektør. 

 00:25 Slotsherrens Vænge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 01:05 Store Strandstræde Eftersyn Foretaget eftersyn og konstateret en "sort" fatning på  
 halogenlampe i loftet. Beboer bedt om ikke at anvende lampen før  
 en elektriker har efterset denne. 

 02:12 Strandgade Drukneulykke Kvinde havde badet sammen med sin underbo, denne var ikke  
 kommet tilbage til kajkanten. Isat båd, to dykker og to  
 overfladereddere for eftersyn havnebassin. Intet fundet. Politiet  
 foretaget eftersyn på bopælen hvor personen lå og sov på sin altan. 
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 02:14 Brandholms Alle Røg fra Lejlighed Røg fra kælder, slukket med 1 HT-rør. Overtryksventilering af kælder. 

 02:49 Sankt Hans Gade Eftersyn Røgmelder i lejlighed i gang, foretaget eftersyn igennem postkasse,  
 intet at bemærke. 

 05:48 Marielystvej Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger. 
 
 07:38 Slotsholmgade Brandalarm Melder aktiveret uden påviselig årsag. 
 
 07:44 Marielystvej Assistance til Reg. H Hjulpet ambulance med nedbæring af patient. 
 
YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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