
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-08-2018 til kl. 08.00 den 19-08-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:40 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 08:47 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 09:45         Avedøre Havnevej       Trafikulykke Bil mod bil, 1 patient med nakkesmerter, skånsomt udtaget.  
                                                            Oprydning foretaget, Politiet overtager skadestedet. 

 10:57 Jernholmen Brandalarm       Alarmtryk aktiveret af uidentificeret person.  

 11:39 Flintholm Alle Ass. til ophjælpning Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger. 

 12:30 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 12:55 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 14:59 Borgbjergsvej Røg fra Lejlighed Ved beredskabets ankomst var der ildløs inde i lejlighedens stue,  
 slukket med 1 HT-rør. 

 16:26 Esthersvej Brandalarm En mindre brand i en beskyttet bolig medførte aktivering af  
 boligens røgalarmanlæg. Ved beredskabets ankomst var branden  
 slukket. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 
 
 17:19          Rosenhøj             Brandalarm Alarmen aktiveret af røg fra grill på altan. 
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 18:24 Thorupsgade Brandalarm Et brandalarmanlæg på et botilbud medførte tidlig varsling og  
 alarmering af beredskabet ifm. brand i en mindre lejlighed. Ved  
 beredskabets ankomst havde personalet reddet beboeren ud.  
 Beredskabet ydede førstehjælp til beboeren og evakuerede denne  
 til ambulancen for videre behandling. Foretaget slukning af ild i  
 madras med vandfyldt slangevinde på etagen samt offensiv  
 ventilering med batteri ventilator. Foretaget eftersyn af side og  
 overliggende lejligheder, intet at bemærke. Beboeren blev bragt på  
 hospitalet. Tilkaldt skadeservice samt orienteret politiet samt  
 personale på adressen. 

 20:32 Axeltorv  Trafikulykke Ingen opgave for HBR - melding svarede ikke til faktiske forhold. 

 22:16 Morbærhaven Røg fra lejlighed Eftersyn foretaget, muligvis røg fra pyrotekniks artikel. Intet for Beredskabet. 
 
 01:00 Hvissingevej Ild i bygning Ild i større skur, slukket med 1 HT-rør. 

 01:01 Sigynsgade Ild i container Ild i container, slukket med 1 højtryksrør tilsat skum. Overvandet 4 
 omkringstående containere. Orienteret politiet på stedet. 

 01:01 Jernbane Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 artikel el. lign. 

 01:21 Haraldsgade Ild i container Ild i container, slukket med 1 højtryksrør tilsat skum. Orienteret  
 poltiet på stedet. 

 02:59 Dronningens Tværgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 03:06 Vesterfælledvej Trafik ulykke Færdselsuheld. Bil kørt ind i 2 andre biler 
 Ingen personskader, kun materiel skade. Skadestedet sikret og  
 efterfølgende blev alle beskadige køretøjer markeret med  
 afspærringsstrimmel. Politiet overtager skadestedet. 

 05:06 Nørre Voldgade Ild i skraldespand Mindre glødebrand i skraldespand, slukket med 1 HT-rør. 

 05:34 Danas Plads /  Olie spild Oliespild på vejbane opsamlet med absorberingsmiddel. Ukendt  
 Vodroffsvej hvad årsag til olie spild var. 
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 06:08 Rigsdagsgården Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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