
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-07-2018 til kl. 08.00 den 29-07-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:14 Edvard Thomsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:37 Toskiftevej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 11:49 Christiansborg Ridebane Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 11:53 Vester Søgade Eftersyn for gaslugt Eftersyn for gaslugt. Intet at bemærke. 
 
 12:10 Egelundsvej Brandalarm Blind alarm grundet håndværkeres arbejde på adressen. 

 12:18 Edvard Thomsens Vej Ild på stillads Ild i affald i spand placeret på stilads. Slukket med en vandslukker. 
 Håndværkere på stedet blev bedt om ikke at anvende spand på  
 stillads som askebæger. 

 13:22 Levantkaj Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 13:38 Falkoner Alle Ild i skraldespand Ild i kloak. Mindre glødebrand omkring kloakdæksel. Slukket med  
 et HT rør. 

 13:44 Fogedgården Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 14:03 Lersø Parkallé Røg fra lejlighed Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
 sig at være optænding af kuglegrill på altan. 

 15:36 Borgmester  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Christiansens Gade patient. 

 15:50 P. Løwenørns Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 16:00 Ryparken Ild i lejlighed Ild i hæk som havde bredt sig til altankasse på bygning, slukket  
 med HT-rør. Foretaget eftersyn i lejlighed, intet at bemærke. 

 17:08 P. Løwenørns Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:19 Rødager Alle Ild i elinstallation Røg fra elskab. Politi rekvireret for at holde tilskuere på afstand. Radius rekvireret 
                                                            for at slukke for strømmen. Strømmen bliver slukket, og Radius overtager. 
 
 17:42         Agerskovvej            Eftersyn Eftersyn for røglugt. Intet unormalt fundet på adressen. 

 18:15 Brøndby Nord Vej Røg fra Lejlighed Røg fra grill på altan, intet for Beredskabet. 

 19:51 Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 20:41 Rødegård Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 21:04 Gothersgade Assistance til politiet Metal rør fra stillads stak ud på cykelstien. Skåret rør over og  
 sikret stilladset. Skadestedet markeret. Overdraget skadestedet til 
                                                            Politiet.  

 21:44 Møntergade Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af defekt aircondition i  
 serverrum. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

 22:09 Linnésgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 22:21 Brandholms Alle Eftersyn Eftersyn for aktiv røgalarm. Intet unormalt fundet på adressen. 

 22:40 A.C. Meyers Vænge Drukneulykke Forvirret person var hoppet i havnen, forbipasserende person  
 hoppede i vandet og i samarbejde med andre forbipasserende fik  
 de reddet personen op på platform. Person lagt på båre og  
 overleveret til ambulancetjenesten. Overdraget skadestedet til Politiet. 
 
 23:05         Mellemtoftevej          Assistance til Reg. H Assistance til Ambulancetjenesten med behandling af patient. 

 00:55 Sejlklubvej Drukneulykke Person savnet. Personen fundet i god behold, inden ankomst. 

 01:59 Lyrskovgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
                                                           tobaksrygning tæt på detektoren. 
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 06:26 Center Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 
 07:30 Sundholmsvej Brandalarm Alarmen aktiveret på grund af røg fra dyne. Dyne slukket med  
 vandslukker, person i rum reddet til det fri og påbegyndt  
 iltbehandling. Foretaget eftersyn og udluftning ved hjælp af  
 overtryk ventilator. Overdraget skadestedet til skadeservice. 
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 


