
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 06-08-2016 til kl. 08.00 den 07-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

  08:32 Tybjergparken Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig grund  
 
  11:56 Ålekistevej Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen i Københavns kommune med flytning af borger. 

  14:27 Vesterkærsvej Naturbrand Ild i træ og buske, samt afdampning fra nabotag. Naboer forsøgt at slukke med 2 haveslanger.   
     Ildløs slukket med 1 HTER. Eftersyn med termisk kamera, træ fældet, sternbrædder nedtaget for 
    eftersyn af brandspredning. Ingen spredning konstateret. 

 15:05 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning i  
 ovn. 

 15:11 Hillerødgade Færdselsuheld Ved ankomst konstateres et mindre fædselsuheld imellem 2 biler, mindre materiel  
 skade, ej behov for beredskabets assistance. Politi på stedet. 

 16:01 Sønder Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 18:13 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning på  
 værelse. 

 18:25 Sundbygårdsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 18:35 Peter Bangs Vej Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune´s hjemmepleje med ophjælpning af borger. 

 18:48 Vesterbrogade Eftersyn Efter optænding af en bioethanol brænder forsøges denne flyttet med den  
 konsekvens, at brændstoffet skvulper over og antænder gulvet samt beboerens  
 tøj. Ved beredskabets ankomst har beboeren fået slukket branden på gulvet og i  
 tøjet. Foretaget kontrol af gulvet med termisk kamera, intet at bemærke. Ca. ½ m² 
  gulv samt ½ meter panel brandskadet. Beboeren blev overdraget til ambulancen  
 med mindre brandskader. 
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  21:30 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
  21:35 Brandalarm Jernholmen Alarmen aktiveret uden påviselig grund. 

 22:18 Jyllingevej                             Færdselsuheld med fastklemte Færdselsuheld hvor en personbil først havde påkørt en bropille og efterfølgende  
 landet på taget ved Jyllingevej station. Foretaget sikring af skadestedet med  
 sprøjten. Stabiliseret bilen samt fjernet dør for adgang til patienten. Udtaget  
 patienten og overdraget til ambulancen for videre behandling. Trukket bil til siden  
 og vendt den. Foretaget oprydning på skadestedet af vragdele samt opsamling af  
 lidt hydraulikolie. Orienteret politiet på stedet. 

 00:06 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 02:05 Edisonsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af en røgkanon. 

 02:23 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 06:23 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i  
 sprinkleranlægget/deffekt pumpe i selve sprinklercentralen. 

 06:49 Amagermotorvejen Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Ingen personskade, bil  
 trukket ind i nødsporet. skdadested overdraget til politiet. 

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