
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-05-2018 til kl. 08.00 den 24-05-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:00 Stamholmen Ild i bygning Mindre ildløs i vægbeklædning, slukket ved Beredskabets ankomst.  

 10:10 Paradisæblevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:15 Randbølvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 10:20 Strandboulevarden Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en  
 detektor. 

 11:21 Hortensiavej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 12:16 Bartholinsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 12:27 Filosofvænget Ild i bygning Ukrudts brænder havde forårsaget antændelse i dør/karm/panel  
 ned til fyrrum. Dør slukket, kælder udluftet. 

 13:13 Fabrikmestervej Eftersyn Eftersyn efter mindre brand i isolering i husbåd. Kontrolleret med  
 termisk kamera. Skadestedet overdraget til politiet. 

 13:59 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved afprøvning af  
 røgpulver. 

 14:06 Hovedvejen Ild i affald Ild i affald, slukket med HT-rør. 

 14:24 Sognevej Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.  

 15:21 Holbækmotorvejen Naturbrand Mindre brand i buskads i vejsiden, slukket med HT. rør.  

 14:57 Sundholmsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som 
 er overleveret til politiet. 

 15:01 Fengersvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning.                                                              
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 17:36         Sognevej   Brandalarm      Blind alarm, ukendt årsag.  

 17:51 Nyvej Ild i lejlighed Ild i lejlighed med brandspredning til taget imod gårdside. Indsat røgdykker  
 til eftersøgning af savnet barn i lejligheden 4. tv. Samt indsat via  
 bagtrapper til slukning af brand i tagrummet. Rejst drejestige fra  
 gadeside for udvendig sikring af brandkam imod naboejendom. 
 Konstateret at alle personer var ude af lejligheden og 4 personer  
 tilset af sundhedspersonalet og indbragt til sygehus med  
 forbrændinger. Indsat ture til loftsrummet i hver naboejendom for  
 sikring af brandspredning til naboejendomme. Konstateret stor  
 varmepåvirkning af brandkamme, men undgået brandspredning til  
 naboejendomme. 
 Brandspredning til tagrum i hjørneejendommen Nyvej. Indsat  
 via bagtrappe til loftsrum for afslukning. 
 Evakueret alle beboere i opgangene. 
 Trukket styrker ud til trapperummene grundet nedstyrtningsfare i  
 loftsrummene og indsat røgdykkerhold i alle lejligheder på 4. sal i  
 til sikring mod vertikal brandspredning. 
 Tagkonstruktion over flere opgange udbrændt.  
 Gennembrændinger til 4. sal flere steder. 
 Personale på skadestedet reduceret til en station samt  
 indsatsleder under oprydning og efterslukning. 

 19:06 Ravnsborg Tværgade Ild bygning Aktiveret hjemme røgmelder. Eftersyn foretaget. 

 20:09 Islevhusvej Ild i affald Mindre naturbrand på 1 m2 baneskråning. Slukket med HT. rør. I  
 sikker afstand fra skinner og køreledning. 

 20:24 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 20:26 Ålekistevej Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem  
 kassevogn og personbil. 
 Assisteret sundhedstjenesten med håndtering af en patient. 
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 21:07 Kvæsthusbroen Olieudslip Eftersyn grundet tynd oliefilm på cirka 50 m2 ved kajkant.  
 Fordampet under beredskabets tilstedeværelse. 

 22:58 Godthåbsvej Ild i affald Ild i affaldsbeholder i det fri, slukket med HT-rør.                                   
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 23:33   Stensmosevej   Ild i bil       Ild i bil, slukket med HT. rør. 

 23:49 Herholdtsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 madlavning. 

 00:17 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

 00:22 Bystævneparken Ild i knallert Ild i knallert, slukket med HT-rør. 

 01:52 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 02:45 Gammel Kongevej Person i vandet Mand i vandet i Sct. Jørgens sø, reddet op i gummibåd,  
 kuldebehandlet og overdraget til politiet. 

 04:58 Halmtorvet Ild i affald Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 

 06:06 Dalgas Boulevard Ophjælpning Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient. 

 07:12 Mellemtoftevej Trafik ulykke Trafik ulykke, Person påkørt af bus, sikring af skadested samt oprydning. 

 07:56 Lønstrupvej Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på melder.  

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