
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-08-2016 til kl. 08.00 den 29-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 10:40 Edel Sauntes Allé  EL-instal.-Brand- Brand i transformerstation i det fri, slukket med 3 CO2-slukkere. Rekvireret CO2- 
 trailer fra st. FRB som taktisk reserve. Rekvireret el-firma via DONG for afbrydelse  
 af strømmen. Beplantning omkring transformerstation udbrændt. Overdraget  
 skadestedet til politi og el-firma. 

 12:00 Håndværkerhaven Sygdom Beboer lå på gulvet og blokkerede for døren. Forceret døren ved brug af  
 bajonetsav for at skabe adgang for ambulancepersonalet. 

 12:04 Kongedybet Ass. til ophjælpning Stoppet på radio før ankomst. 

13:07 Frederikssundsmotorvejen Trafikulykke Sikret skadested, opsat afskærmning, ass. Amb. Mandskab. 

 13:12 Brandalarm Stoppet på radio før ankomst. 

 13:41 Hans Kirks Vej Brandalarm Ild i serviet i askebæger, slukket af personalet. Foretaget eftersyn og udluftning,  
 iab. 
 
17:07          Motorring 3/Roskildevej   Trafik ulykke Sikret skadestedet med køretøjerne samt opsat trafikkegler. 
 Udlagt 1 sæk absol på spild af kølervæske. 
 Skadestedet ryddet for køretøjer til nødsporet og afmærket med minestrimmel.   

 17:44 Ellebjergvej Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Konstateret utæt pex rør i  
 vandforsyningsfordeler. Forsøgt at lukke på stophane, uden held. Vandskaden var i 
  et vådrum med afløb, så ingen følgeskade. Overdraget skadestedet til  
 beboelsesadministrator for iværksættelse af reparationsarbejde. 

 17:53 Rebslagervej Eftersyn Mødt, ej i brug. Beboer havde selv reetableret hjemmerøgalarm som var aktiveret  
 grundet os fra madlavning. 

 18:17 Stockflethsvej Bygn.brand-Etageejendom Gas grill havde antændt fedt i drypbakke, beboerne havde selv slukket med  
 
 pulverslukker. Eftersyn foretaget, ingen øvrige skader konstateret. 
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18:59          Park Alle/Avedøre Havnevej Trafik ulykke Ingen yderligere indsats fra brandvæsnet Politi og ambulance overtager. 

21:53 Klostervænget Bygn.brand-Etageejendom Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

22:50 Vesterbrogade /  Assistanceydelse Spuling af gade efter færdselsuheld. Politi på stedet. 
 Bernstorffsgade 

05:33 P. Løwenørns Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

06:06 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

07:34 Amagerbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:52 Naverporten/Bødkerporten Trafik ulykke Ass. til politiet 

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