
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-08-2018 til kl. 08.00 den 29-08-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:23 Lergravsvej Mindre spild Opsamling af mindre benzinspild fra utæthed i brændstofsystemet  
 på ukendt køretøj. 

 08:54 Præstelængen Assistance Assistance til ambulancetjenesten i forbindelse med adgang til  
 lejlighed, blev dog stoppet kort efter afgang. 

 09:21 Sankt Annæ Plads Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 
 
 09:47         Park Alle               Brandalarm Fysikforsøg har afgivet en del røg. Overtryksventilering foretaget. 

 09:53 Torpstien Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teknisk fejl på anlæg. 

 10:40 Kirkesvinget Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:57 Franciska Clausen Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:24 Brønshøjvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 12:08 Lyrskovgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:51 Randbølvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 13:58 Troels-Lunds Vej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 14:13 Jagtvej Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

 16:13 Højbro Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 
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 16:27 Nordstjernevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tobaksrygning. 
 
 17:35 Ørestads Boulevard Elevator stop Åbnet elevator og hjulpet 3 personer ud. 

 17:36 Jernholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra  
 produktionsanlæg. 

 17:45 Tuborgvej Færdselsuheld Tilkaldt kørsel 2 til mindre olie spild. Ved beredskabets ankomst til 
 stedet er politi og ambulance på stedet, det er tale om et  
 færdselsuheld mellem 3 biler, der er intet spild af væsker. Efter  

 aftale med politiet skubbes bilerne ind på p-pladser 
     Diverse effekter fjernes og kørebanen fejes. 2  

 patienter bliver umiddelbart efter vores ankomst kørt på hospitalet. 
 
 18:05         Dyringparken           Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 18:38         Digevangsvej           Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 18:51 Valhalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 21:38 Jens Otto Krags Gade Brand i bil Ingen ildløs. Damp fra en defekt køler/slange. Intet  
 foretaget fra beredskabets side, bilejer ville selv kontakte autohjælp. 

 21:40 Otto Brandenburgs Vej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

 23:36 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 23:51 Radisevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 

 00:04 Grønnemose Allé Brand i bil Brand i personbiler. Overtændte ved beredskabets ankomst til  
 stedet, slukket med 1 HT-rør. 

 00:12 Nannasgade  Brand i container Ved beredskabets ankomst til stedet var der ild i en 660 l  
  Papircontainer. Denne afslukket med HT-rør. Politi mødt på stedet. 
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 00:54 Borgbjergsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 
 
 00:59         Urtehaven             Brand i bil Ild i varevogn. Slukket med 2 HT-rør. 

 06:29 Rørsangervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 

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