
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-07-2016 til kl. 08.00 den 08-07-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

08:49 Forchhammersvej Brandalarm Ild i askebæger, slukket og tømt før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, iab. 

09:42 Trangravsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme 
 tæt på detektoren. 

10:24 Amager Strandvej Brandalarm Glødebrand på spidsloft, slukket med CO2 slukker. Overdraget skadested til  
 elektriker der har slukket for strøm. 
 Skadeservice til kaldt for korrosionsmåling. 

13:22 Grøndalsvænge Allé Eftersyn Oprydning af vragdele på kørerbanen efter tidligere bilbrand. 

13:37 Stamholmen Brandalarm Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 

13:41 Nimbusparken Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
 uden at have frakoblet gruppen. 

16:53 Thurøvej Elevator stop Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud. 

17:01 Ved Stadsgraven Trafik ulykke Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet  
 ved færdselsuheld hvor 2 køretøjer var involveret. 

17:03 Virkefeltet Eftersyn Ved ankomst var der kraftig lugt af benzin i kælderen. Fundet 2 knallerter som  
 begge var uden nummerplade, tappet for benzin for at sikre kælder fra yderligere  
 benzindampe. Udluftet kælder samt overdraget skadestedet til politiet. 

17:33 Absalonsgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af beboer. 
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19:17 Jollevej Drukneulykke Assistance til Joint Rescue Coordination Center (JRCC) grundet melding om  
 redning/drukneulykke udf. Amager Strandpark. Kørt til post 3 på Amager Strand,  
 holdt stand by i afventning på ordre fra JRCC. Søsat redningsbåd ved Sundby  
 Sejlklub. Konstateret at personen (kitesurfer) var kommet op af vandet ved egen  
 hjælp. Meldt dette til JRCC via egen VC. Kite bjærget af JRCC ved brug af CPH  
 redningsbåd. 

22:16 Rosenvængets Allé Ild i butik Ild i restaurantkøkken der før beredskabets ankomst havde bredt sig til  
 ventilationsanlæg. Konstateret flammebrand i køkken samt kraftig brand i  
 ventilationsanlæg, der gik udvendigt på ejendommen fra stueetagen i baggården  
 langs væg og loft op over nabobygningens tagkam. Slukket køkkenbrand med 1.  
 HT-rør, afkølet ventilationsrør med 2. HT-rør, slukket brand i ventilationssystem  
 ved brug af skæreslukker samt HT-rør med tågesøm. Efterset og udluftet  
 lejligheder i 2 etager over restaurant. Tryksat restaurant med PPV for at sikre mod  
 røgspredning fra køkken til denne del. Overdraget skadestedet til politi, HOFOR og  
 skadeservicefirma. 

23:07 Peder Lykkes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

23:47 Rysensteensgade Forurening uheld Foretaget oprydning efter færdselsugeld. Fejet glasskår, vragdele m.v. fra bil op fra 
  gaden. Overdraget skadestedet til politiet. 

23:48 Nordre Fasanvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Stabiliseret nakke på person  
 med nakkesterner ved brug af nakkekrege. Udtaget patient ved sideværts  
 udtagning, efter vurdering af behandlingspersonale, ingen brug af  
 frigørelsesværktøj. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
01:06          Tybjerg Parken         Brandalarm                Blind alarm, Eftersyn af gruppeområde - melder aktiveret uden påviselig årsag. 
                                                            Vagt mødt på stedet, da vi satte tyverialarm i gang.                            

01:58 C. F. Richs Vej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst. 

05:33 Dalslandsgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog damp for ildløs. Dampen skyldtes defekt damp  
 ventil. Firmaets egne smede på sagen. 

06:26 Nordre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

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