
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-08-2018 til kl. 08.00 den 15-08-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:14 Priorparken Brandalarm Blind alarm, da et alarmtryk var blevet påkørt af bil. 
 
 08:17 Esplanaden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 08:48 Amagermotorvejen  Færdselsuheld Bil mod bil, 1 patient med nakkesmerter overdraget til ambulancetjenesten. 
                                                            Oprydning og opsamling af væske opsamlet. Politiet overtaget skadestedet. 

 09:50 Østrigsgade Eftersyn Blind alarm idet en hjemmerøgmelder var aktiveret af ukendt  
 årsag. Batteri udtaget af beboer. 

 10:00 Borgergade Benzin udslip Benzinspild under køretøj. Udlagt absodan på spildet og opsamlet  
 dette, spulet kørebanen med HT-rør tilsat A-skum. 

 10:11 Kastrupvej Assistance til Region H Assisteret personalet på skadestue med at skære fingerring af  
 person. 

 11:48 Jernbane Allé Trafikulykke Bus mod varevogn. Sikring af skadested. oprydning m.v. 
 Politiet overtager skadestedet. 

 11:57 H.C. Ørsteds Vej Brandalarm Blind alarm, idet en melder var aktiveret pga. beboer havde klippet  
 en ledning til melderen i forbindelse med malerarbejde. 

 12:23 Lufthavnsboulevarden Brandalarm Assistance til Tårnby brandvæsen. Stoppet før afgang, af  
 vagtcentralen. 

 12:33 Franciska Clausen Pl Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 12:54 Tietgensgade Redning Andet Assistance til fastkørt lastbil på græsplæne. 
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 12:57 C.F. Møllers Allé Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
 13:16 Østerbrogade Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
 
 13:41 Vridsløsestræde Brandalarm Blind alarm, grundet rengøring tæt på melder. 

 15:18 Leifsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 16:13 Kirkesvinget Brandalarm Blind alarm. Alarmen aktiveret af ukendt årsag. 

 17:26 Thoravej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 18:47 Gråbrødretorv Eftersyn Røg fra el-installation, intet at bemærke. 

 19:30 Refshalevej Eftersyn Overophedet forstærker har afgivet let røg. Intet at bemærke. 

 19:57 Ruten Ild i Container Ild i container. Slukket af beboer med en spand vand. 

 20:16 Øster Allé Ild i affald Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn,  

 20:53 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 20:59 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 21:10 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 21:18 Larsbjørnsstræde Eftersyn Assistance i forbindelse med 10 dunke a 20 l hvor der stod  
 indholdet var sprit 93%. Placeret i det fri. Konstateret at dunkene  
 indeholdte vand. Overdraget skadestedet til politiet. 

 22:41 Lyrskovgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
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 00:14 Løgstørgade Ild i Lejlighed Ild i lejlighed. Formentlig varme fra spotlys. 
 Afslukket ildløs med HT-rør, samt foretaget udluftning af  
 lejlighed. Ingen røgspredning på trapperne og ingen røgspredning til  
 lejligheden over ildløs. Skadeservice samt Politiet overtager  
 skadestedet. 

 04:27 Willumsvej Ild i carport Overtændt carport bygget i forbindelse med villa hvor ildløs  
 havde spredt sig til villaen. Indsat to HT-rør til afslukning af  
 carport, indsat to hold til afslukning i villa. Foretaget eftersyn og  
 udluftning. Carport ca. 30 m2 udbrændt, indbo i værelse i villaen  
 brand og røgskadet, resten af villaen røg og sodskadet. Overdraget  
 skadestedet til politi og skade service firma. 

 06:26 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

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