
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-10-2018 til kl. 08.00 den 10-10-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:28 Scandiagade Eftersyn Eftersyn for røglugt. Mindre ildløs i papir ved kælderskakt. Slukket  
 ved beredskabets ankomst. 

 08:52 Kirsten Walthers Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra  
 tyverisikringsanlæg. Assisteret med at ventilere butik for røg. 

 09:30 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 09:52 Lersø Parkallé Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 09:54 Meldahlsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:58 Refshalevej Olie spild Eftersyn for sunket båd. Båden var blevet fjernet fra kanalen. 

 10:12 Forbindelsesvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:29 Valdemarsgade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

 11:39 Jemtelandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:40 Julius Thomsens Gade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 12:55 Lersø Parkallé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 13:33 Sundparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
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 14:08 Amagerbrogade Eftersyn Ild i affald. Slukket med HT-rør. 

 15:08 Ingerslevsgade Min. forurening-FUH Solo ulykke. Bil på siden. Ingen fastklemte. Der blev foretaget  
 oprydning og sikring af skadestedet. 

 17:14 Nørrebro Vænge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 17:23 Lersø Parkallé Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 
 
 17:47         Elmehusene            Eftersyn Eftersyn for ild i gryde med antændt emhætte. Intet for beredskabet. 
 
 17:54         Valdemar Hansens Vej    Brandalarm Røg fra brødrister, intet for beredskabet. 
 
 18:09         Digevangsvej           Redning-fastklemt Person har siddet fast, men er fri ved ankomst. Nødbehandling indtil 
 ambulance er fremme og kan overtage behandlingen af patient. 

 18:18 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 19:03 Valbyholm Ass. til ophjælpning/ Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

 19:28 Rentemestervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 20:19         Egeskoven             Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med 1 HT-rør. 

 21:54 Valby Torvegade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 
 
 23:15         Ballerup Boulevard       Eftersyn Lysregulering påkørt af bil. Vragdele samt betonklods fjernet fra kørebanen. 

 23:36 Vigerslev Allé Bygn.brand-Institution Ildløs i fængselscelle. Slukket af personalet. Person reddet ud  
 inden beredskabets ankomst. Der blev foretaget ventilation af  

 gangareal og eftersyn af tagetage for røgspredning. Intet at  
     bemærke. Skadestedet overdraget til politi og fængselspersonale.  
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 00:02 Roskildevej Trafikulykke To biler kørt sammen. Ingen personskade. Der blev foretaget  
 oprydning og sikring af skadestedet. Skadestedet overdraget til  
 politiet. 
 
 00:36         Park Alle               Brandalarm Blind alarm grundet tobaksrygning tæt på melder. 

 01:12 Løvstræde Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund. 
  
04:38 Tyrolsgade Røg fra Lejlighed Ved beredskabets ankomst ses tydelig røgudvikling fra lejlighed.  
 Indsat et røgdykkerhold med HT rør. Man redder en person ud af   

 den røgfyldte lejlighed. Personen overdrages til ambulancetjenesten.  
     Ved nærmere eftersyn viser det sig, at være en mindre glødebrand i gulvet.  
     Der laves et eftersyn med termisk kamera og en mindre opskæring af gulv.  
     Intet at bemærke. Skadestedet overdraget til skadeservice og politiet. 

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