
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-06-2016 til kl. 08.00 den 05-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:18 Sankt Thomas Alle Ild i lejlighed Glemt gryde på tændt blus. Opbrudt dør for adgang. Slukket for blusset og kølet  
 gryde i håndvask. Foretaget eftersyn i lejligheden og fundet en sovende  
 beboer, vækket denne og bragt til det fri. Læge tilset patient. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 09:15 Overgaden Oven Vandet Assistance til regionen Assistance til Regionen, med nedbæring af person via hovedtrappen. 

 10:01 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 10:15 Vester Voldgade Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor MC og bil var involveret. 
 Sikret skadestedet og ydet førstehjælp til motorcykelist. Overdraget denne til  
 ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet. 

 10:43 Duevej Ild i affald Ild i altankasse på 5. sal. Ingen beboer hjemme, så rejst drejestige til altanen og  
 slukket altankassen, med en vandslukker. Foretaget eftersyn, iab. 

 11:06 Horsensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 13:36 Gadelandet Færdselsuheld med fastklemt. Færdselsuheld mellem to biler. Læge vurderet at patienten i den ene bil, skulle  
 udtages skånsomt. Klippet taget af bilen og lagt patienten på spinebåre og udtaget 
 i længderetningen. Overdraget patienten til ambulancepersonalet.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 
 

 14:47          Rødovre Parkvej         Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 
 14:58          Daruplund             Ild i buskads Røg stammede fra optænding af grill.        

 15:23 Pilesvinget Ild i affald Ild i affald i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 
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 15:37 Hammelstrupvej Ild i græsareal. Ild i tørt græsareal på ca. 5x4 m, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 17:49 Nyelandsvej Brandalarm Blind alarm, idet en linje detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 18:33 Hostrups Have Brandalarm Hjemmerøgmelder var aktiveret af ukendt årsag. Afmonteret batteri. 

 
 18:48 Falkehusene Ild i bil Ild i halm på trailer, slukket af beboere før brandvæsnets ankomst.  
    Efterslukket med HT-rør    

 19:17 Maribovej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 19:21 Priorparken Brandalarm  

 19:46 Dyringparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra stjernekaster.   
  

 20:37 Nørrebro Vænge Redning Ved ankomst ligger en 80 årig dame på gulvet under en radiator. Radiator løftet og 
 beboer frigjort. Beboer har flere åbne sår i ansigtet og er let forvirret. Beboer  
 lagt i seng, sår renset og lægger forbindinger på. Overdraget beboer til  
 hjemmeplejen og ambulancepersonalet. 

 22:21 Refshalevej Ild i affald Glødebrand i jernbanesvælle i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 22:23 Tuborgvej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen 

 22:48 Bøllemosegårdsvej Ild i affald Ild i affald i affaldsspand i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 23:04 Fussingsvej Springpude aktion Stoppet af vagtcentralen. 

 23:40 Damhusengen Ild i container Ild i skraldespande, slukket med HT-rør. 

 00:04 Frederikssundsvej Eftersyn Foretaget eftersyn og konstateret at røglugten stammede fra lejlighed, opbrudt  
 dør, da der ikke blev reageret på banken på døren. Da brandvæsenet kommer ind i 
 lejligheden, mødes de af beboeren. Konstateret at røglugten stammede fra glemt  
 gryde på tændt blus, som beboer havde kølet i håndvasken. Foretaget eftersyn,  
 Ihab. Dør repareret. 



 00:05 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

 00:18 Sundbygårdsvej Brandalarm Alarmen aktiveret pga. røgudvikling fra madras. Personalet fået beboer ud af  
 værelset og afslukket ild i madrassen, med ca. 2 l. vand før brandvæsenets  
 ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning, iab. 
 
 01:14         Ryesgade              Røg fra Lejlighed Ild i skraldespand, slukket med en brandhandske. Foretaget eftersyn og udluftning,  
 iab. Beboer tilset af læge, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 

 03:41 Østerbrogade Ild i affald Ild i affald i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn, iab. 

 06:43 Østerbrogade Ild i affald Ild i blomsterkumme i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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