
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-06-2017 til kl. 08.00 den 18-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:28 Jyllingevej             Trafik ulykke      Trafik ulykke med en fastklemt person, person frigjort og overdraget til ambulancen. 

 08:30 Kompagnistræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 09:04 Amager Strandvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Assisteret 
 med skånsom udtagning af patient og overdraget denne til  
 sundhedspersonale. Skadestedet overdraget til politiet. 

 09:07 Voldboligerne Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os  
 fra madlavning. 

 09:11 Otto Busses Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:37 Otto Busses Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:00 Otto Busses Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:21 Holsteinsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:36 C.F. Richs Vej Elevatorstop Åbnet elevator og hjulpet personer ud. 

 13:04 Pilesvinget Trafik ulykke Færdselsuheld med 3 personbiler. Ved beredskabets ankomst  
 var alle personer ude af køretøjerne, hvorfor der ikke var behov  
 for beredskabets assistance. 
 
 13:37         Vigerslev Alle           Trafik ulykke              Trafik uheld, ingen personskade. Sikring af skadested.                  
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 14:08         Thorvaldsensvej Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed grundet mad glemt i tændt mikroovn.  
 Lejlighedens beboer bragt til det fri og overdraget til  
 ambulancetjenesten til observation for røgforgiftning. 
 Udluftet lejligheden samt bagtrappe med overtryksventilator  
 samt efterset lejligheden 1 sal, th. iab. 
 Opsat 2 røgmeldere i lejligheden. 

 14:31 Følfodvej Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i hæk grundet brug af ukrudtsbrænder. Ved beredskabets  
 ankomst var branden slukket. 
 Foretaget kontrol, iab. 
 Rådgivet i korrekt brug og forsigtighed ved anvendelse af  
 ukrudtsbrænder. 

 15:20 Nyhavn Redning  Melding om person i vandet ved Nyhavn 
 Ved beredskabets ankomst var personen bragt i sikkerhed i  
 turbåd. Assisteret ambulancetjenesten med bjærgning af  
 patienten fra turbåd til kaj. 
 Overdraget skadestedet til politiet.  
 
 15:22         Dragør Søbad           Redning                  Person redet op af et blødt sandhul. Person ikke kommet til skade. 
 
 16:06         Kildevældets Alle        Redning                 Beredskabet assisteret med at åbne lås i dør, som var gået i baglås.    

 16:09 Ny Carlsberg Vej  Naturbrand-Mindre brand Ild i boxmadras samt græs og vejtræ i det fri, slukket med HT-rør 
 tilsat A-skum. 

 18:01 Kornblomstvej Brand-MC/Knallert Ild i knallert i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 18:38 Otto Mønsteds Gade Ild i celle Ild i celle. Indsat taget ud af rummet inden beredskabets  
 ankomst. 
 Efterslukket diverse indbo og bortventileret en del røg fra celle. 

 19:36 Godsbanegade Brand Ild i opvaskemaskine, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn  
 under- og bag maskinen, iab. 
 Udluftet lejligheden, afbrudt maskine og lukket for vandtilførsel. 
 Instrueret beboer i at bære maskinen udendørs. 
 
 21:07         Glentevej              Røg fra lejlighed           Ild i gryde, slukket af beboer, lejligheden udluftet.  

 21:10 Pasteursvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.                                                                                                              
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 21:22         Dansvej                Ild i bil                  Ild i motorrum på personbil, slukket med 1 HT. rør. 

 21:42 Lyøvej Ild i lejlighed Ild i lejlighed, slukket med HT-rør. Eftersøgt lejlighed for  
 personer, iab.  
 Tryksat hovedtrappe med overtryksventilator samt udluftet  
 bagtrappe. 
 Foretaget kontrol for brandspredning med termisk kamera i  
 lejlighed, overliggende lejlighed samt loft, iab 

 22:17 Fiolstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverirøg. 

 23:05 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:57 Hejrevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 01:37 Kornblomstvej Container i det fri-Brand Ild i plankeværk omkring affaldscontainer, slukket med 2 HT- 
 rør. Skadestedet overdraget til politiet. 

 04:22 Skudehavnsvej Forurening andet Formodet lækage fra fjernvarmerør, vand tilsat grøn  
 sporstof/røbefarve. Området afspærret og overgivet til HOFOR. 

 05:44 Vestre Teglgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved  
 trykstød i forsyningsledningen. 

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