
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-03-2017 til kl. 08.00 den 01-04-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:33 Jernbane Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 

 09:09 Ejby Industrivej  Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. Håndværker. 

 09:21 Amager Strandvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os bad 

 10:17 Priorparken Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. Håndværker. 

 10:53 Troels-Lunds Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 11:09 Bag Søndermarken      Ass. til ophjælpning/ Assistance til Hjemmeplejen på Frederiksberg med flytning af patient 

 11:11 Hattensens Alle Olie spild Forurening af kørebaner med hydraulik olie spild. Opsamlet med  
 Absodan. 
 
 11:10           Vesterled                 Ild i container                Ild i affald. Slukket med 1 HT. 

  

 11:39 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 13:01 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:30 Hanstholmvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:22 Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
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 15:26 Matthæusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:31 August Bournonvilles  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 Passage 

 16:57 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm, idet melder var aktiveret pga. tørkogt elkedel. 

 17:20 Kvæsthusbroen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 17:36 Øresundsmotorvejen /  Trafik ulykke/ Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 3  
 Hannemanns Allé personbiler stødt sammen. En person tilset af ambulancetjenesten.  
 Foretaget afspærring og fejning af kørebane samt overdraget  
 skadestedet til politiet. 
 

    

 19:16 Rentemestervej Elevator stop Person var kommet ud af elevator ved HBR ankomst. 

 19:33 Amager Boulevard Drukning Eftersøgningsopgave grundet melding om livløs person i vandet ved  
 Langebro. Ved ankomst havde forbipasserende personer reddet en  
 livløs mand op af vandet og overdraget vedkommende til akutlæge på 
  stedet. 

 19:51 Nyhavn Drukning Eftersøgningsopgave grundet melding om mand i vandet i Nyhavn.  
 Ved ankomst kunne vi efter information fra vidner konstatere at en  
 mand i vådt tøj var kommet op på modsat side af havnen og at politiet 
  var i kontakt med vedkommende. Dirigeret ambulancepersonalet til  
 stedet samt overdraget skadestedet til politiet. 
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 20:40 Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg Kommune med flytning af patient. 

 20:48 Amager Strand  Redning Andet Eftersøgningsopgave og redningsopgave grundet melding om  
 Promenaden grundstødt sejlbåd udf. kysten ved Kastrup lystbådehavn. Fundet  
 grundstødt sejlbåd med 2 personer ombord udf. Amager Strandpark.  
 2 personer bragt i land fra sejlbåd af HBR dykkere ved brug af mindre  
 redningsbåd. Personer overdraget til politiet. Trukket sejlbåd fri samt  
 bugseret den ind i inddæmning og fastgjort til kaj (udf. Strandstation  
 5). Overdraget skadestedet til politiet. 

 20:49 Halmtorvet Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 23:10 Øster fælled Torv Eftersyn Eftersyn viste sig at være falsk alarm, idet et tyverisikringsanlæg var  
 aktiveret ved en fejl. 

 23:39 Tagensvej Eftersyn Eftersyn for gaslugt i opgang - iab. 

 01:32 Hollænderdybet Eftersyn Eftersyn viste sig at være ild i lænestol. 80 årig kvinde reddet ud af  
 røgfyldt lejlighed og overdraget til ambulancetjenesten. 

 01:10  Avedøre tværvej Ild i knallert Ild i knallert. Slukket med 1 HT. 

 01:48 Skanderupvej Røg fra trappe Ild i affaldsrum/container. Slukket med 1 HT. 

 05:11 Nygårds Plads Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. Madlavning. 

 06:24 Sjællandsgade Brand Andet Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet 
  forurenet ved færdselsuheld. 

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