
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-09-2016 til kl. 08.00 den 18-09-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:49 Fridtjof Nansens Plads Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 09:39 Krimsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 10:04 Præstekærvej Brandalarm Blind alarm, idet en hjemmerøgmelder var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt  
 på melderen. 

 10:24 Søvangsvej EL-instal.-Brand-Mindre/ Varmt elskab, undersøgt med termisk kamera, og kølet med Co2 slukker. Elektriker tilkaldt. 

 12:42 Bag Søndermarken Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient. 

  16:16 Holbækmotorvejen Færdselsuheld Færdselsuheld mellem 4 biler. Ild i 1 bil slukket af forbipasserende med pulverslukker.  

    Sikring af skadested.  1 pt klippet fri, og overdraget til  ambulancetjenesten.  

     Motorvejen helt spærret under redningsarbejdet og  oprydningen.  

 16:21 Nedertoften Brand-MC/Knallert/ Ild i knallert, slukket af beboer før beredskabets ankomst. 

  16:24 Trædrejerporten Forurening Mindre oliespild fra kassevogn. 

 16:28 Nørrebrogade Eftersyn Ild i affald, slukket med lidt vand fra HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet. 

 16:41 Tranehaven Ild i affald Ild i pose i indkøbsvogn. Ilden er gået ud før ankomst . 

 16:46 Solkrogen Container i det fri-Brand/ Ild i affaldsspand, slukket med lidt vand fra HT-rør. 

 16:51 Lykkesholms Alle Assistance til amb.tjenesten Assistance til ambulancetjenesten med bæring af patient. 

 17:01 Amalienborg Slotsplads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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 19:57 Ørestads Boulevard Elevator stop Åbnet elevator og hjulpet 8 personer ud, hvoraf 2 børn og 6 voksne. 
 

 20:00 Bystævneparken Brand-MC/Knallert/ Udbrændt knallert, efterslukket med 2 håndildslukkere. 

 20:06 Vesterbrogade Assistanceydelse Stoppet på radio før ankomst. 

 21:19 Hf. Rosenvang  Brand-MC/Knallert/ Ild i MC, slukket med HT-rør tilsat A-skumvæske. MC udbrændt. 

 22:16 Spaniensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:45 Rosengade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 00:38 Amager Boulevard Færdselsuheld Færdselsuheld (eneulykke) med bil der lå på venstre side og fører klemt fast med  
 legemsdel under bil. Forbipasserende personer har løftet bil og foretaget  
 nødflytning af føreren ud af køretøjet før beredskabets ankomst. Foretaget sikring 
  af skadestedet samt oprydning og spuling af vejbane. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 

 00:58 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg 

 04:10 August Wimmers Vej Ild i lejlighed Ild i lejlighed, slukket med lidt vand fra HT-rør. Foretaget eftersøgning samt  
 overtryksventilering af lejlighed. Rekvireret skadeservicefirma for  
 følgeskadebekæmpelse. Overdraget skadestedet til politi og skadeservice.  
 Skadeomfang: 30m2 stue/køkken kraftig brand og sodskadet resten af lej. 30m2  
 sodskadet. 

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