
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-03-2016 til kl. 08.00 den 11-03-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:55 Vendersgade Olie spild Ved beredskabets ankomst, ses tyndt lag olie på vejbanen. Ca. 40 x 2 meter  
 forurenet. Udlagt ca 50 liter absodan, og efterfølgende opsamlet dette. 

 10:22 Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

 10:49 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:40 Lyneborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 14:11 Folehaven Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 3 biler. Køretøjer kørt 
  ind til siden og kørebanen fejet. Skadestedet overdraget til politiet. 

 15:28 Ragnhildgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 15:43 Jacobys Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 16:28 Amagerbrogade Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Assisteret  
 med førstehjælp til 2 tilskadekomne, ind til ambulancetjenestens ankomst.  
 Ambulancetjenesten vurderet at begge patienter kunne forlade deres biler ved  
 egen hjælp.  
 Begge køretøjer flyttet ind til siden og kørebanen fejet.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 16:56 Krimsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 17:45 Jens Warmings Vej Affaldsoplag i det fri Mindre ildløs i affald,  slukket med 1 HT-rør med tilsat A-skum. 
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 17:52 Willemoesgade Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient 

 18:07 Fælledvej Eftersyn Svag røglugt i soveværelse på 3. sal, foretaget eftersyn med termisk kamera i  
 lejligheden, intet at bemærke.  Foretaget eftersyn i lejligheden på 2. sal ., her  
 konstateres mindre ildløs i en stikkontakt på badeværelset. Slukket for strømmen  
 og fjernet stikkontakten. Herefter foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at 
 bemærke. Beboerne bedt om at kontakte elektriker fredag morgen. 

 20:11 Skorst.brand Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke 

 20:22 Tinggården Brand Andet Ca 2 m2 trævæg til en udendørs boldbane brændt væk. Slukket med 1HTèr tilsat a- 
 skum. Overdraget skadestedte til politiet. 

 00:12 Borgmestervangen Brand i bil i det fri Ved ankomst fuldstændig overtændt varevogn. Slukket med pulverslukker og 1 C- 
 rør med tilsat A-skum. Overdraget skadestedet til Politiet. 

 03:08 Toldbodgade BBIk, Ild i kælder/ Beredskabet sendt til ild i lejlighed. Ved ankomst tages imod af beboer, som  
 fortæller at det brænder kraftigt i værelse på 3 sal. Alle personer var kommet ud  
 af ejendommen. Indsat 1 hold med HT-rør, til slukning af ildløs i værelse. Det  
 konstateres hurtig at branden har bredt sig op samt ned ad i etageadskillelsen.  
 Indsat yderligere 2 hold i henholdsvis lejligheden over og under ildløs. Drejestigen  
 rejst for eftersyn af tagkonstruktion med termisk kamera, iab. 
 Indsat med skæreslukker, tågesøm og termisk kamera for slukning af ildløs i  
 etageadskillelsen. Opskåret ca 10m2 gulv, for endelig efterslukning og eftersyn. 
 Indsat skadeservicefirma til  værdiredning i lejlighed på 2 sal. 
 Skadeomfang.: Ca 20m2 værelse kraftig brandskadet, resten af lejlighed røg og  
 sodskadet. Etageadskillese til lejlighed 2 og 4 sal, ca. 12m2 brandskadet. 
 Mindre vandskade i 2 sals lejlighed. 

 03:16 Valdemarsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80 
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