
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-08-2016 til kl. 08.00 den 17-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:11 Juliane Maries Vej Brandalarm Mindre brand i brødrister, slukket før ankomsten. Foretaget eftersyn og  
 udluftning. Foretaget eftersyn med termokamera. Mindre sodsværtning i loft, i  
 øvrigt ingen skader. 

 09:50 Strødamvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet (anlægget var ikke aktiveret). 

 10:04 Tjørnehusene Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig grund. 

 10:09 Maglekildevej Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg Hjemmpleje med ophjælpning af person. 

 12:05 Kalvebod Brygge Trafik ulykke Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Sikret skadestedet samt ydet førstehjælp til  
 2 personer. En patient med ryg/nakkesmærter udtaget skånsomt ved at klippe  
 taget af bilen med hydraulikværktøj. Overdraget patienten til ambulancetjenesten. 
 Foretaget oprydning samt skubbet bilen ind til siden. 

 12:06 Åboulevard Trafik ulykke Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Sikret skadestedet samt ydet førstehjælp til  
 2 patienter. Overdraget disse til ambulancetjenesten. Politiet overtog skadestedet. 

 13:06 Gammel Kongevej Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget,  
 intet at bemærke. 

 13:37 Kultorvet Eftersyn Mindre brand i ventilationsanlæg i køkken på cafe. Kølet/slukket branden med  
 skæreslukker samt nedmonteret dele af ventilationsanlægget for eftersyn.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 
 
 13:40 Gammel Køge Landevej Ild i bil Ild i truck, delvist slukket før ankomst. Efterslukket med HT-rør.   
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 13:56 Junggreensvej Redning Andet/ En dreng var kommet i klemme mellem balsuter og gelænder. Drengen blev frigjort 
 ved at presse balustre og gelænder fra hinanden med hyndraulikværktøj. Drengen  
 blev efterfølgende kørt på hospitalet. 

 14:46 Stormgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra håndværkers arbejde 
 tæt på detektoren. 

 16:36 Øresundsmotorvejen Trafik ulykke/ Færdselsuheld med 2 biler impliceret - ingen fastklemte. Sikret skadestedet samt  
 assisteret ambulancetjenesten med at lægge begge patienter på spineboard. Fejet  
 kørebanen samt overdarget sagen til politiet. 

 17:43 Lyngbyvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 18:08 Ravnsborggade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 20:10 Schweizerdalsvej Røg fra Lejlighed Overbo har sparket dør ind og har evakueret beboer fra røgfyldt lejlighed. Røgfyldt opgang evakueret . 

    Beboer overdraget til ambulancetjenesten. Lejlighed udluftet med overtryksventilator. 

 20:22 Islands Brygge Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør tilsat skum. 

 22:44 Fogedgården Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 23:55 Ved Sporsløjfen Ass. Til Politi Assistance til politiet med opsætning af lys. 

 00:32 Sundholmsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 00:46 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet sprinkleranlæggte var aktiveret pga utæthed på rørsystemet. 

 01:09 Avedøre Havnevej Ild i bil Ild i bil samt campingvogn, slukket med 2 HT-rør tilsat skum. 

 01:28 Sundholmsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 04:15 Amalienborg Slotsplads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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04:26 Østerled Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 

05:10 Hendriksholm Boulevard Ild i bil Slukket lille glødebrand i isolering på bil.. 

 

06:08 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

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