
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 09-06-2016 til kl. 08.00 den 10-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

  

09:20 Sollentuna Alle Brand alarm Blind alarm, rengøring ramt detektor. 

10:15 Thorsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

10:48 Juliane Maries Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:02 Kirkebjerg Alle Brandalarm Blind alarm, grundet håndværker, gulvafslibning. 

11:36 Kristen Bernikows Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

12:20 Ole Maaløes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

13:19 Medelby vej Brandalarm Blindalarm, ukendt årsag.  

14:13 Italiensvej Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

14:23 Edvard Thomsens Vej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst. 

15:00 Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget,  
 intet at bemærke. 
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15:07          Nygårds plads           Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.  

15:19 Sjællandsgade Brandalarm Beredskabets sprøjte får under fremkørsel til indsats med aktiveret  
 brandalarmeringsanlæg på adressen information fra alarmcentralen om at der er  
 flere 112-meldinger om ild i tag på adressen.Udrykningen opgraderes fra sprøjten  
 alene til niv. 3 brand. Ved ankomst ses kraftig røg og flammer ud af tagvindue over 
 hovedtrappen. Udlagt hurtig forlænget HT-slange med henblik på at hurtigt få  
 kontrol på branden før den havde bredt sig til tagkonstruktionen. Forberedt  
 slukningsenheden på indsats med skæreslukker fra gavl for at forsinke en ev.  
 brandudbredelse i tag. Slukket brand med HT-rør tilsat A-skumvæske før  
 skæreslukkeren nåede at komme i brug. Udluftet tagrum med brug af naturlig  
 ventilation. Foretaget eftersyn af loft og spidsloft med termisk kamera, intet at  
 bemærke. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma. 

 15:49 Åboulevard Naturbrand-Mindre brand Ild i molotovcocktail i gård, slukket af beboer før beredskabets ankomst. 

 16:10 Stefansgade Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor personbil var kørt ind i  
 vindue til kælderforretning hvor den var kilet hårdt fast ca. halvvejs ind i  
 ejendommen. Ingen personer i køretøj ved beredskabets ankomst. 1 påkørt  
 person frit tilgængelig på fortov overdraget til ambulancepersonale og akutlæge.  
 Spulet fortov for blod samt trukket personbil ud af vinduesåbning ved brug af  
 frontspil på redningskøretøj. Overdraget skadestedet til politiet. 

 16:32 Bernstorffsgade Trafik ulykke Foretaget sikring samt efterfølgende oprydning af skadested i forbindelse med  
 færdselsuheld hvor 2 personbiler var involveret. Alle personer (i alt 2 voksne og 2  
 børn) var kommet ud af bilerne ved brandvæsenets ankomst. Anlagt halskraver på  
 de 2 voksne med nakkesmerter samt undersøgt samtlige for yderligere skader.  
 Overdraget alle 4 til ambulancemandskab og akutlæge der senere ankom til  
 skadestedet. 
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16:35 Amagerfælledvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

  

16:42 FRK1 Helsingørmotorvejen Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Ingen tilskadekommen. 
 Bernstorffsvej 

18:38 Wildersgade Røg fra bygning Ild udvendigt på facade til bindingsværksbygning, slået ned af beboere med vand  
 før beredskabets ankomst. Efterslukket med HT-rør samt efterset facade, stue, 1.  
 sal og loft med termisk kamera. Udluftet stue og 1. sal med naturlig ventilation.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

19:09 Gyldenrisvej Ild i lejlighed Ild i gryde på komfur, slukket før beredskabets ankomst. Tryksat trapperum,  
 foretaget eftersyn i køkken ved brug af termisk kamera samt udluftet lejlighed.  
 Overdraget skadested til politi og skadeservicefirma. 
 
19:39          Hedemarksvej          Brandalarm Blindalarm, Melder aktiveret grundet madlavning.   

20:32 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

21:38 Universitetsparken/Edel  Skraldespand i det fri-Brand Stoppet på radio ved afgang. 
 Sauntes Allé 
 
22:49 Brandsbjergvej         Ild i bygning       Ild i villa, slukket med 3 C-rør. Resultat af asbestprøve på brandstedet var positivt, 
            hvorfor normal procedure for rensning af mandskab og materiel blev iværksat. 
 
23:49 Krudttårnsvej   Brand Andet             Mindre ildløs i anlagt bål, slukket med et HT-rør. 

00:50 Griffenfeldsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

05:10 Woltersgade Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Vandrør faldet af  
 fordelerrør i teknikskab i køkken. Lukket for vandet til fordelerrøret . Lejligheden  
 samt de to underliggende lejligheder støvsuget med vandstøvsuger. Vicevært  
 kontaktet. 
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07:42 Amagertorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra brødrister. 

07:49 H.C. Andersens Boulevard Brandalarm. Arbejdslift afbrød lysstråle på liniedetektor. 

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