
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-08-2018 til kl. 08.00 den 13-08-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:33 Bellmansgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 09:05 Mozartsvej /  Eftersyn Eftersyn for røglugt, ved ankomst til stedet kunne det konstateres at 
 Beethovensvej røglugten stammede fra en glødebrand i spagnum i Blomster kumme.  
  Slukket med HT-rør. 

 09:53 Kvæsthusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 11:52 Klubiensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon -  
 Tyverisikring. 

 13:34 Langelinie Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:40 Steenstrups Alle Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 
 
 14:41         Kirkevej               Eftersyn Intet for beredskabet på adressen. 

 15:24 Strandgade Mindre forurening  Melding om oliefilm på vand. Ved ankomst til stedet kunne det konstateres 
                                                           at der lå en tynd olie film langs badebro på ca. 100 m2 (3 X 90 meter)  
                                                           det skulle efter anmelder komme ude fra midten af havnekanalen,  
                                                           formentlig fra et skib der har tømt sin pumpesump eller skyllet dækket. 
                                                           Efter aftale med Havnefogeden blev der ikke foretaget yderligere omkring den tynde  

 oliefilm, som vil brænde / dampe af når solen kommer frem igen.  
 Havnefogeden tilser området mandag morgen. 

 15:50 Amerika Plads Springtæppe Springpude aktion til selvmordstruet, kom ikke i brug. 
 
 16:29 Glentemosen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 
 16:37         A.P. Møllers Alle         Trafikulykke Bil kørt gennem plankeværk. Person er kommet ud af bilen ved ankomst. 
                                                            Ingen personskade. Politiet overtager skadestedet. 
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 19:41 Strandboulevarden Røg fra Lejlighed Ved ankomst var der let røg udvikling i køkken efter glemt gryde på  
 Kogeplade. Beboer havde selv tage gryden af og skyllet indholdet  
 med vand. Køkken udluftet med overtryksventilator, Emhætte  
 efterset med termisk kamera, intet at bemærke. Beboer tilset af  
 ambulancen, ligeledes intet at bemærke. Skadestedet overdraget til  
 Politiet. 

 20:08 Georg Brandes Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 

 20:28 Godthåbsvej Brand i bil Melding om brand i bil, viste sig at være en personbil hvor  
 der efter anmelders udsagn skulle have været røg fra motorrum.  
 Ved beredskabets ankomst til stedet kunne der hverken konstateres  
 røg, flammer eller gløder. 

 20:40 Vestre Teglgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 22:21 Vølundsgade Eftersyn Eftersyn for røglugt – intet at bemærke. 

 23:14 Brøndby Strand Centrum Ild i bygning Kraftig røgudvikling fra butik. Der indsættes 1 HT-rør samt BC udlægning 
                                                            med 2 rør. Branden begrænses til et større butiksareal med loppevarer, dog 
                                                            med røgspredning til flere nabobutikker samt loftsrum. Slukning samt  
    ventilering på stedet i flere timer. Efterfølgende overdraget skadestedet 
    til skadeservicefirma og Politiet. 

 23:29 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikring. 

 03:58 Christianshavns  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 Voldgade 

 05:46 Kristianiagade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 05:58 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:29 Lergravsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

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