
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-04-2016 til kl. 08.00 den 28-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:00 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj 

 08:06 Finsensvej Eftersyn Glødebrand i loftet. Fjernet ca 2 m2 loft samt slukket med HT-rør. Foretaget 
 eftersyn på etagen over brandstedet - iab. 

 08:19 Amager Strandvej Trafikulykke Færdselsuheld med 4 biler impliceret. Ydet førstehjælp og anlagt halskrave på  
 en patient samt sikret skadestedet. Skubbet bilerne ind til siden samt fejet  
 kørebanen. Overdraget skadestedet til politiet. 

 08:58 Edel Sauntes Allé Eftersyn Mindre brand i en bunke tøj, slukket med lidt vand fra en vandpyt. 

 09:02 Toldbodgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 09:22 Allegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 09:42 Hans Knudsens Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 10:31 Digevej Brandalarm Mindre brand i gryde, slukket af personalet før brv. ankomst. Foretaget eftersyn  
 samt sørget for udluftning af lokalet. 

 10:56 Ragnhildgade Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst 

 13:10 Vester Voldgade Springtæppe Ej i brug. Ved brandvæsenets ankomst var personen gået ind på værelset og havde 
  kontakt til politi og akutlæge. 

 13:21 Nordre Fasanvej Assistance til Regionen Foretaget afspærring af gade, rejst drejestige og nedtaget patient fra 4 sal i  
 redningsbåre 
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 13:34 Svenskelejren Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 13:34 Esromgade Container i det fri Efterslukning af minder brand i container. 

 13:57 Ryesgade Røg fra kælder Ild i bil i P-kælder, slukket med HT-rør. Udlagt yderligere et HT-rør som  
 sikringsslange for røgdykkerne. Foretaget eftersyn for røgspredning til boligblokke. 
  Mindre røgspredning til luftsluse, men i øvrigt iab. Foretaget afspærring af  
 adgangsveje til P-kælder med minestrimle. Overtryksventileret kælderen samt  
 tilkaldt følgeskadefirma med henblik på rengøring af de øvrige biler. Retableret  
 ABA/sprinkleranlægget, samt tilkaldt teknikker. Overdraget skadestedet til politiet. 

 14:28 Slesvigsgade Brandalarm Foretaget eftersyn og konstateret, at ild i skraldespand  var slukket af personale  
 fra stedet før brandvæsenets ankomst. Foretaget udluftning vha  
 overtryksventilator. 

 14:36 Urtehaven Røg fra Villa Blind alarm, idet anmelder antog damp for ildløs 

 14:43 Theklavej Eftersyn Eftersyn for mulig aktiveret røgalarm. Viste sig at der var tale om en røgalarm der  
 afgav lyd pga lav batteristand. 

 15:19         Rødovre Stationscenter   Røg fra butik              Røg fra kælder op igennem lysskakt, Kælder udluftet med overtryksventilator.  

 15:41 Slesvigsgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret ifm øvelse. 

 15:42 Brandalarmen Blind alarm idet detektor var aktiveret uden påvisellig grund. 

 15:43         Egevolden             Brandalarm               Blind Alarm. 

 17:09 Dalgas Boulevard Trafikulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld 

 17:41 Amagertorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 18:00 Kongelundsvej Røg fra Lejlighed Blind alarm, idet anmelder antog røg fra tyverisikringsanlæg for ildløs 

 19:05 Snorresgade Assistance til politiet Rejst drejestige og nedtaget løse tagsten fra tag på forladt bygning. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 
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 20:06               Kisumparken                  Ild i bygning                       Ild i knallert i cykelskur.  

20:10 Enghavevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 20:17 Rosengade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

 21:19 Degnestavnen Brand Andet Mindre brand ved lille bålsted, slukket med vandslukker. 

 21:39 Høsterkøbgade Gaslugt, eftersyn Eftersyn for evt. gasudslip ifm væltet komfur. Rejst komfur op samt foretaget  
 gasmåling - iab. 

 23:17 Gadekærvej Ild i bygning Ild i plastik på stillads, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. Ca 2 m2 plastik  
 brændt. 

 02:06 Vandkunsten Røg fra bygning Melding om røgudviking fra kælder på hotel. Ved ankomsten var evakuering  
 påbegyndt af personalet. Foretaget eftersyn i kælder og på trapper - iab.  
 Foretaget eftersyn af el-installationer - iab. Efter at hotellet var gennemgået og  
 brv ikke kunne konstatere brand kunne gæster vende tilbage til deres værelser. 

 03:03 Sjælør Boulevard Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 07:16 Gammel Strand Redning Andet En person var faldet om med hjerteproblemer på trappen nede i skakten på Metro 
  byggepladsen. I samarbejde med akutlæge og ambulancepersonale ydet  
 førstehjælp samt stabiliseret patienten. Efterfølgende lagt ham i båre samt hejst  
 ham op af skakten vha tårnkran. Overdraget patienten til ambulancetjenesten for  
 videre transport til hospitalet. 

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