
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-04-2018 til kl. 08.00 den 17-04-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:48 Porcelænshaven Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 10:02 Platanvej Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient. 

 11:06 Ørnevej Oversvømmelse Assistance i forbindelse med oversvømmelse grundet stoppet toilet 
 på 2. sal. Ved beredskabets ankomst trængte der vand ned gennem loftet til  
 lejlighederne 1. th. og 1. tv. Opsuget cirka 100 liter vand med  
 vandstøvsugere samt tilkaldt skadestedet til skadeservicefirma for  
 opstilling af affugtere. Overdraget skadestedet til skadeservicefirma. 

 11:48 Sokkelundsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
 12:11 Industriholmen Brandalarm Alarmen aktiveret af håndværkeres arbejde på adressen. 

 12:44 Scandiagade Ild i affald Ved ankomst er branden næsten slukket. Foretaget efterslukning  
 med lidt vand fra HT-rør. 

 12:58 Franciska Clausen Pl Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:09 Gadelandet Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 13:45 Indiakaj Ild i bil Ild i forlygte på varevogn, slukket med håndildslukker inden  
 beredskabets ankomst. Skadestedet overdraget til politiet. 

 13:48 Strandesplanaden Trafik ulykke 2 biler kørt sammen med større materiel skade til følge. Sikret skadested, 
    opsamlet oliespild og tilkaldt servicefirma til signalskab med blottede ledninger. 

 14:49 Ravnsborg Tværgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 15:07 Oceanvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
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 15:45 Sankt Knuds Vej Benzin udslip Udlagt absodan for opsamling af benzin, i forbindelse med  
 utæthed i brændstofsystem. 

 16:22 Vasbygade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:22 Selinevej Ild i affald Ild i affaldsoplag i det fri. Ved beredskabets ankomst  
 konstateredes ild i 2 områder á cirka 10 m2 i større affaldsoplag i  
 det fri. Dæmpet brandende med 2 stk. HT-rør tilsat skum. Brændende  
 materiale fjernet med gravko, betjent af personale på stedet. 
  
 17:58         Gl. Køge Landevej       Trafik ulykke Mindre uheld, sikret skadested. Oprydning foretaget. 

 18:14 Amagerbro Torv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
 18:32         Sydvestvej             Eftersyn Mindre anlagt bål i forladt villa. Slukket med 1 HT-rør. 

 18:46 Sjællandsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 18:52 Dalgas Boulevard  Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Udlagt  
  absodan for opsamling af diverse væske. Skadetsted fejet og ryddet for vragdele. 

 19:24 Hillerødgade Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor  
 motorcykel havde påkørt vejskilt mv. 
 Tilset patienten som kun havde pådraget sig mindre skader.  
 Transporteret motorcyklen til vejside og overdraget skadestedet til  
 ambulancetjenesten. 
 
 20:38         Digevangsvej           Brandalarm Alarmtryk aktiveret gyldig uden årsag. 
  
 20:57         Kindebjergvej           Brandalarm Påsat brand på toilet slukket ved ankomst. Røgspredning til gangareal. Eftersyn 
                                                            med termisk kamera samt ventilering foretaget.                       

 21:18 Bryghuspladsen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 21:51 Ringertoften Spuling af gade Oprydning efter færdselsuheld. Afmeldt af politiet inden ankomst. 

 23:31 Rued Langgaards Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 23:39 Albjergparken Ild i bil Ild i bil, slukket med 1 HT-rør. 
 
 04:38 Sorrentovej Eftersyn Eftersyn i forbindelse med aktiv røgmelder. Kontrolleret med  
 termisk kamera, iab. Kunne ikke konstatere røglugt. 
 Under beredskabets eftersyn kom beboer hjem, hvorefter  
 beredskabet forlod stedet. 

 05:15 Frederiksvej Ild i tag Ild i gasflaske på stillads, slukket med HT-rør. Kontrolleret for  
 brandspredning, iab. Skadestedet overdraget til politiet. 
 

 07:02         Priorparken            Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig grund. Eftersyn foretaget. 

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