
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-08-2018 til kl. 08.00 den 05-08-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 11:43 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 

 12:17 Prags Boulevard Brand andet i det fri Ild i motor på speedbåd under reparation på land. Slukket af  
 reparatør med kulsyreslukker inden vores ankomst, eftersyn  
 foretaget intet at bemærke. Politiet overtog skadestedet. 

 13:28 Vester Farimagsgade Redning - Fastklemt  Redning, Kvinde ca. 25 år. Havde fået hendes hånd i klemme, så den 
 sad fast i mellem bagsiden af indgangsdøren til hotelværelse og  
 toiletdøren så den ikke kunne åbnes. Kvindens hånd frigjort med  
 sprederen, kvinden efterfølgende overgivet til ambulancetjenesten. 
 
 13:36         Lillekær                Brandalarm Melder aktiveret grundet kraftig os/røg fra madlavning. 

 13:51 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 opvaskemaskine. 

 16:33 P. Knudsens Gade Færdselsuheld Færdselsuheld mellem to biler. En patient tilskadekommen,  
 behandles af vores mandskab, indtil ambulance ankommer og  
 overtager. En Pt. kørt med ambulance til hospital. Yderligere 3  
 personer tilset af ambulance/læge. 

 17:40 Magnoliavej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 20:28 Backersvej  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.  

 20:34 Refshalevej Naturbrand Bål på græsplæne ved det levende hegn af buske. De polske  
 arbejdere der bor i container byen havde slukket ilden med  
 haveslanger, ca. 8 m2 græs og buske brændt. 
 
 20:40         Brøndby Havevej        Færdelsuheld Bil påkørt lysmast. Indsat nødbehandler og opsamlet væsker  
                                                            samt vragdele fra kørebanen. Bilen skubbet ind til siden. 
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 22:29 Hareskovvej Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
 
 22:59 Ejbyvej Naturbrand Mindre ildløs i hynde samt blade og hæk. Slukket med 1 HT-rør. 

 23:23 Hovmestervej Redning Andet Assistance til Ambulancetjenesten, nedtagning af patient med scoopbåre. 

 23:42 Læssøesgade Ild i bil Ild i motorrum på bil. Slukket med HT-rør tilsat a-skum. 

 23:45 Frederikssundsvej Ild i affald Ild i affaldsbøtte på tankstation. Slukket med HT-rør. 

 00:59 Mjølnerparken Ild i container Falsk alarm. Ingen brand ved vores ankomst. 

 01:02 Vermundsgade Ild i bil Kraftig brand i personbil. Slukket med HT-rør tilsat a-skum. 

 01:12 Hamletsgade Eftersyn Eftersyn for røglugt, viste sig at stamme fra en gryde der var brændt  
 på. Beboer kontaktet, og lejlighed udluftet. 

 01:14 Tårnblæservej Ild i affald Ild i 2 skraldespande. Delvis slukket af beboere. Efterslukket med  
 vandslukker. 

 01:44 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknik  

 02:28 Kongovej Eftersyn Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 02:50 Sundkrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 03:36 Vestergade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 04:24 Wesselsgade Ild i bil Ild i bil, slukket med HT-rør tilsat a-skum. 

 04:32 Kong Oscars Gade Røg fra bygning Brand i blomsterkasse samt trægulv på altan. Slukket med 2  
 vandslukkere. 

 04:37 Sjællandsgade Ild i bil Ild i bil, slukket med HT-rør. 

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

 5. august 2018 Side 2 af 2 


