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 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-05-2018 til kl. 08.00 den 08-05-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
 

 08:39   Abildager    Brandalarm       Blind alarm, grundet beskadig brandtryk.   

 09:17 Borups Alle Person under tog Person under tog. Foretaget sikring af skadestedet. Konstateret frit  
 tilgængelig person under toget. Assisteret ambulancepersonale og  
 akutlæge med bjærgning af patient. Hurtig kontakt med togfører,  
 senere overdraget til DSB egen personale. Overdraget skadestedet  
 til politiet. 

 09:46 Seedorffs Vænge Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (Frederiksberg  
 kommune) med flytning af patient. 

 10:57 Amaliegade Redning Andet Andemor med 5 ællinger på gaden og 1 ælling i tagrende. Opsat 12  
 m stige i forsøg på at nedtage ælling, men ællingen sprang selv ned 
 på gaden. 

 11:07 Lyngbyvej Færdselsuheld Soloulykke hvor en varevogn havde påkørt autoværn. Sikret  
 skadestedet og patient tilset af ambulance. Bilen skubbet ind til  
 siden og skadestedet blev overdraget til Politiet.  
  
 11:48         Gungevej              Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på melder. 
 
 11:55         Produktionsvej          Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning.  

 11:52 Prinsessegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:19 Vesterfælledvej Røg fra kælder Melding om røg fra kælder. Ved ankomst konstateres at det var en 
 dyne og en hovedpude, der var tørret på for høj varme og havde  
 afgivet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
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 12:19 Esplanaden Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reetableret ved beredskabets ankomst.                                                                                                                                                                                                                       
      

 12:33         Carl Jacobsens Vej       Brandalarm              Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.   

 12:42 Lerfosgade Ild i Container Ved ankomst ild i to containere i porten. Skubbet de to container ud 
 i det fri. Slukket med 1 HT-rør med tilsat A-skum. Containere delvis  
 udbrændt. Overdraget skadestedet til Politiet. 

 13:01 Hvidovrevej Færdselsuheld Sikring af skadested, samt oprydning. 

 13:13 Mariendalsvej Brandalarmen Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 13:31 Indertoften Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 13:55 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 brødrister. 
 
 14:05         Strandjægervej          Brandalarm Blind alarm, grundet røg fra ukrudtsbrænding. 
  
 15:48         Plovheldvej             Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.   

 15:54 Sundholmsvej Brandalarmen Falsk alarm, idet alarmtryk var aktiveret. 

 16:43         Amagermotorvejen Færdselsuheld Beredskabet sendt til færdselsuheld med 5 implicerede biler. Alle  
 var ude ved ankomst. De blev tilset af ambulance men havde ikke  
 behov for yderligere behandling. Beredskabet afspærrede 2+3  
 vejbane med køretøjer, uheldsskilte og 2 mobile vejbump.  
 Derudover flyttede beredskabet en bil ind til siden ved hjælp af 2  
 Stk. rulleskøjter" monteret på baghjul. En anden blev kørt ind til  
 siden og de andre kunne køre fra stedet. Vejbanen blev fejet for  
 glasskår, hvorefter trafikken blev åbnet. Politiet overtog skadestedet. 
 
 17:37         Damgårdsvej           Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 

 19:23 Pilesvinget Ild i container Ild i 200 liter container slukket med HT-rør tilsat A-skum. 

 21:09         Høvedstensvej          Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning.    

 21:45 Hans Kirks Vej Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af os fra madlavning.                                                                                   
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21:50 Glasvej Brandalarmen Blind alarm, idet der var fejl på sprinkleranlægget.  
 Sprinklercentralen var oversvømmet idet overløbskar var løbet  
 over og gulvafløb i rum var stoppet, hvilket medførte ca. 30cm vand 
 på gulvet. Anlægget stoppet via afspærringsventil og gulvafløb  
 renset for afledning af vand. 

 23:37 Jydeholmen Assistance Foretaget eftersyn i opgang pga. meget svag lugt af elektronik røg.  
 Lugten aftog efter udluftning. 
 
 01:38         Sekskanten             Assistance Høje Tåstrup, med autosprøjte.     

 03:02 Priorvej Assistance  Assistance med ophjælpning af patient til hjemmepleje. 

 05:59 Hovedvagtsgade Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 
 
 07:55         Åmarken Station         Ild i affald Ild i skraldespand, slukket ved ankomst.  

  

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