DØGNRAPOTVagtdøn:kl.08e31obr2ivm

DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 31. oktober 2021 til kl. 08:00 den 1. november 2021

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

08:54

A.D. Jørgensens Vej

First Responder

Assistance til hjertestop

09:19

Sundparken

First Responder

Assistance til hjertestop

10:54

Strandjægervej

Brandalarm

Blind alarm pga. fejl på anlæg.

11:06

Tybjergparken

Ild i lejlighed

Ild i lejlighed på 3.sal, indsat 1 tur for eftersøgning og slukning af ildløs. Beboer fra lejlighed overdraget til ambulance, samt 1 kat fundet i lejlighed og overdraget til politiet.
Foretaget eftersyn af tag med termisk kamera, intet at bemærke.
Skadestedet overdraget til politi, og skadeservice firma.

11:35

Helseholmen

Drukneulykke

Bil kørt i vandet, indsat overfladereddere og dykkere for eftersøgning. Intet fundet, skadestedet
overdraget til politiet.

11:51

Italiensvej

Ild i bil

Ved ankomst var der ingen røgudvikling fra bilen. Ingen tegn på ildløs.

14:38

Helseholmen

Servicetur

Drone assistance til Politiet

15:22

Genforeningspladsen

Trafikulykke

Personbil påkørt parkeret bil, en let tilskadekommen pt. Vi har flyttet et køretøj samt div. vragdele fra vognbanerne. Politiet overtager.

17:35

Rådhuspladsen

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

17:48

Brøndbyøstervej/torvestien

Trafikulykke

Uheld med 2 biler. 1 pt overdraget til ambulancetjenesten.
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Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

17:53

Sundholmsvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

18:05

Njalsgade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

19:05

Strandboulevarden

Brandalarm

Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

19:09

Hovedbanegården

Højderedning

Mand på tag afsats ved nær køreledning. Kommet ned ved ankomst.

22:38

Hulgårdsvej

Trafikulykke

To biler kørt sammen, ingen personskade. Begge biler flyttet væk fra vejen vha. spil på sprøjten
og vejen ryddet for vragdele. Politiet overtager.

23:36

Fortunstræde

Brandalarm

Der har været ild i eltavle. Stadig varm ved vores ankomst. Efterslukket med en CO2 slukker.

03:46

Reverdilsgade

Eftersyn

Der har været ild i motor til ventilation. Beboer vækket af røgalarm på loftet.
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