
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-06-2016 til kl. 08.00 den 11-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:30 Himmerlandsvej  Eftersyn Batteriet på hjemmebrandmelder var ved at være brugt op, hvorfor den hylede.  
 Naboer behjælpelig med adgang til lejlighed. Eftersyn foretaget. Nedtaget  
 Hjemmerøgmelder og afmonteret batteri. 

 10:39 Ole Maaløes Vej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:01          Grusbakken Ild i bygning Assistance til Beredskab Øst ifm brand i autoværksted. Indsat 2 røgdykkerhold på  
 loft/kontor med tågesøm, skæreslukkere samt HT-rør. 
 
 11:41                        Holbækmotorvejen             Trafikulykke Bil påkørt vejafmærkning sikring af skadested opsamling af mindre spild. Ingen person skade. 
 
 12:00                       Gammelager                          Brandalarm Blind alarm P.G.A. Håndværkers arbejde. 

 12:45 Kaj Munks Vej Min. forurening-Mindre spild Melding om ca. 300 l spildt maling på kørebane fra Alarmcentralen i Slagelse. Intet 
  fundet. Forgæves forsøgt at kontakte anmelder. 

 12:51 Brogårdsvej Brandalarm. Assistance til Beredskab Øst. Mødt, ej i brug. 

 13:28 Amagerfælledvej Spuling af gade Eftersyn for spild af maling på vejbane.Den maling der var løbet ud på vejbanen  
 kunne der ikke gøres noget ved. Firmaet afhentede selv malebøtter mv. 

 13:43 Præstøgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra pop-cornmaskine.  
 Udrykning reduceret til sprøjten alene. 

 15:05 Hovedvagtsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg 

 15:09 Frederiksgade Brand Andet/ Standby for politiet ifm fund af mistænkelig taske. 

 16:41                      Øresundsmotorvejen Brand-Bil i det fri Kraftig brand i bil, slukket med 2 HT-rør tilsat A-skum. Sikret skadestedet ved at  
 spærre af i 2 spor. 

 16:42 Vermlandsgade Affaldsoplag i det fri-Brand/ Ild i affald, slukket med HT-rør. 
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 16:43 Heldbovej Brand-MC/Knallert Ild i knallert, slukket med hhv. Pulver- og vandslukker. Del af buskads brandskadet. 

 18:04                       Færgevej              Førerløs båd Førerløs båd fundet mindre jolle område afsøgt med Redningshelikopter og redningsbåd ingen fundet  
                                                                                                Jollen bugseret til lufthavnens havn. 

 18:26 Otto Busses Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 18:34 Stevnsgade Røg fra Lejlighed Ventileret samt tryksat trappeopgang. Sprængt dør for adgang samt foretaget  
 eftersøgning. Ingen personer i lejligheden. Slukket/kølet glemt gryde på komfur  
 samt ventileret lejligheden. Overdraget sagen til politiet. 

 19:18 Hesseløgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 19:36 Nyholms Alle Røg fra Lejlighed Ej i brug. 

 19:37                       Nyholms Alle                         Røg fra lejlighed                          Røg fra lejlighed og på trappe, udluftet trappe og tryksat trappe af slukket et rum i lejligheden med et  
     HT. Rør Og udluftet lejlighed. Læge og Ambulance ikke i brug. Skadeservice overtaget skadested.  

 

 20:04 Rødovre Station BRBy, Røg fra bygning Ild i diverse pap der var lagt i en indkøbsvogn og kørt ind i bygningen, slukket med  
 HT-rør. 

 20:17 Ansgars Allé Person under tog Personpåkørsel mellem Danshøj og Hvidovre station. Stoppet togdriften for både  
 S-tog samt regionaltog. Lagt kortslutningsstropper på i alt 3 spor. Lokaliseret  
 patient på strækning ca ved broen over Vigerslevvej. Patienten erklæret død af  
 akutlægen. Assisteret med transport af patient samt fortsat sikring af skadestedet. 
  Overdraget sagen til politiet. 

 20:36 Grønnemose Allé Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 20:39 Brøndbyskel Eftersyn Ild i gryde og emhætte slukket med et HT. Rør.4 personer kørt på Hospitalet.  

 



 

 20:42 Amaliegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 21:32 Stockholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 21:37 Hallingparken Benzinudslip Mindre Benzinspild. Stof opsamlet og derefter udluftet. 

 22:43 Grækenlandsvej Gas udslip Eftersyn for gaslugt i kælder. Foretaget gasmåling i kælder, konstateret mindre  
 udslag. Tilkaldt HOFOR som overtog opgaven. Stuelejligheden udluftet. 

 23:14 Strandboulevarden Brand Andet Eftersyn for mulig brand på tagterasse. Der var tale om fakler, der var slukket før  
 Beredskabets  ankomst. 

 23:27 Strandboulevarden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine. 

 00:10 Slotsherrens vej/ 
                                  Niels Frederiksens  Vej Trafikulykke Bil påkørt lysmast føre af bilen skånsomt udtaget og overgivet til ambulancen. 

 02:16 Poppelstykket Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 02:26 Solbjerg Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg 

 02:32 Carsten Niebuhrs Gade Affaldsoplag i det fri-Brand Slukket/kølet gløder i græs op ad bygning med stålprofileret beklædning. 

 03:23 Abildhøj Container i det fri-Brand Ild i 2 containere, slukket med HT-rør tilsat A-skum. 1 container udbrændt, 1  
 container delvis udbrændt og 1 container med varmeskader. 

 03:41 Grøndals Parkvej Trafik ulykke Personbil havde påkørt bus. Foretaget skånsom udtagning af patient i personbilen  
 ved at klippe højre fordør af bilen. Ydermere udlagt absorberingsmiddel samt fejet 
  kørebanen. Politiet overtog skadested. 
 
 04:51                       Filmbyen                                 Brand Sort røg set på afstand, intet at se da Beredskabet  møder. 
 
 05:21                       Nordre Ringvej                       Eftersyn Røgkanon udløst i forbindelse med tyverialarm.  

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 



 11. juni 2016 Side 3 af 3 


