
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-06-2016 til kl. 08.00 den 22-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:16 Søndre Ringvej/Hovedvejen Trafikulykke Fører af bil 1 sad stadig i bilen, klagede over nakkesmerter. Ambulance personaler overtog PT. 

 08:34 Korsdalsvej Brandalarm Blind alarm, grundet rygning. 

 09:21 Enghavevej Røg fra Lejlighed Skab med indhold brandskadet. Toiletrum var sodsværtet. Lejlighed 50 m2 var  
 lettere røgfyldt. Udlagt 1 HT slange til lejlighed og foretaget udluftning og eftersyn.  
 Hjulpet beboeren ned til ambulancen og tilkaldt brandstedsundersøger samt  
 følgeskadefirma. 
 09:52         Banemarksvej          Brandalarm Blind alarm, grundet støv i melder fra opstart af maskine.   

 09:58 Frederiksholms Kanal Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 10:45 Dampfærgevej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
 uden at have frakoblet gruppen 
 11:06         Sollentuna alle          Brandalarm Blind alarm, årsag ukendt.  

 11:17 Rentemestervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 12:12 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 14:42 Ole Maaløes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra sprinklerrum. 

 14:55 Meinungsgade Brandalarm Bygning under kraftig renovering, kun væggene stod tilbage. Byggepladsstrøm  
 etableret, men centralskab kunne ikke findes trods intens eftersøgning. Kørt hjem  
 efter aftale med AC 
 15:23         Tybjergsparken         Brandalarm   Melder aktiveret grundet ild i dørkarm. Ilden slukket med håndildslukker. 

 16:01 Nordre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret uden påviselig grund 
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16:53 Jagtvej Trafik ulykke Sikring af skadested hvor kvinde og hendes to børn var blevet ramt af lastbil.  
 Opsat afskærmning og kegler samt ydet førstehjælp til de ramte indtil  
 ambulanbcetjenesten tog over. Ydet psykisk førstehjælp til flere tilskuere. Politiet  
 overtog skadestedet. 

 16:53 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad 

 20:11         Hvissingegade Ild i bygning Røg fra bygning, ild i træport på en bygning der er en del af en 3 længet gård. Slukket ved før ankomst.  

 22:41 Herstedvestervej Brandalarm Årsag til alarmen var, at fyrværkeri smidt ind ad brevsprække. Politiet tilkaldt. 

 23:09 Hvidovre Havn Brand i container Brand i container, slukket med en HT 

 00:32 Korsgade Eftersyn Opvaskemaskine slukket ved brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn med  
 termisk kamera i køkkenet. Beboer bedt om at kontakte elektriker/vicevært. 

 00:34 Baldersgade Skraldespand i det fri Ild i skraldespand slukket med ht-rør. 

 00:57 Øster Allé Skraldespand i det fri Ild i papirkurv slukket med ht-rør. 

 04:20 Borgergade Røg fra kælder Ved brandvæsenets ankomst røg i kældergang. Indsat ht-rør med 2 mand fra  
 sprøjten F samt 2 mand fra Slukningsenheden. Slukket 2 antændte bål i papir- 
 /papmateriale i kældergang. Udlagt sikringsslange. Ventileret gang med  
 overtrykstryksventilator. To bål af papir-/papmateriale brændt, dør brandskadet  
 på ca ½m2. Oplag i kældergang af papir- og papmateriale. Kældergang lettere  
 røgskadet. Foretaget eftersyn i opgang i nr. 2, i.a.b. 
 Skadeservice tilkaldt. Politiet overtog skadestedet. 

 06:23 Tietgensgade  Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 07:30 Kastelsvej Ass. til ophjælpning Ass.til hjemmeplejen ophjælpning. 

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