
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 08-04-2016 til kl. 08.00 den 09-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:30 Søtorvet Assistance  Assistance til Københavns kommune. 

 08:39 Jagtvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:13 Gammel Strand Redning Assistance til Region Hovedstaden. På en Metrobyggeplads var en håndværker  
 blevet dårlig og lå ca. 30 meter nede i en skakt. Immobiliseret patienten på en  
 redningsbåre, påsat styreliner samt koordineret ophejsning med hjælp fra en  
 byggepladskran. Overdraget patienten til ambulancen og akutlægen. 
  
 09.36         Trædrejerporten        Brandalarm Blind alarm, idet brandtryk var blevet ramt dør. 

 10:08 Otto Busses Vej Brandalarm Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret på grund af nogle teknikers arbejde  
 med en lysopsætning. 

 10:12 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 10:12 Læderstræde Forurening En håndværker havde spildt ca. 200 liter gulvspartel på vejarealet. Skovlet den  
 faste masse op i håndværkerens beholder samt rengjort vejbanen for sikker  
 trafikafvikling igen. 

 11:11 Jens Munks Gade Springpude Assistance til politiet med springpuder, da en person truede med at springe ud fra  
 4. sal i en beboelsesejendom. Opstillet 2 stk. selvoppustelige springpuder. Efter ca. 
 1 times tid fik politiet fysisk kontakt til personen og Beredskabet kunne returnere  
 til stationerne. 

 11:59 Åboulevard Færdselsuheld 3 personbiler var involveret i et færdselsuheld. Alle personerne var ude af bilerne  
 ved Beredskabets ankomst. Foretaget sikring samt oprydning på skadestedet.  
 Orienteret politiet på stedet. 
 12:33         Nørrekær              Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af støv fra håndværker. 
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 12:44 Helseholmen Oliespild Mindre oliespild fra lastbil, opsuget med ansodan. Overdraget skadestedet til politiet. 

 12:52 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:02 Nordre Frihavnsgade Ild i elinstallation Ild i el-måler i renseri, slukket med 2 kulsyresneslukkere. Overtryksventileret  
 lokalet. Tilkaldt skadeservicefirma samt elektrikker til følgeskaderne. 

 14:05 Haraldsgade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

 15:10 Ravnsborggade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 15:26 Jyllingevej Ild i bil Ild i bil, slukket med 2 HT-rør. Sikring af skadestedet og udlagt absodan gr. oliespild. Rengjort vejbanen                        
    og overdraget skadestedet til politiet 

 15:54 Nedertoften Færdselsuheld Færdselsuheld mellem en varebil og en personbil. Personen var ude af bilen ved  
 beredskabets ankomst. Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten. Bugseret  
 personbilen til siden samt foretaget oprydning på kørebanen således trafikken  
 kunne afvikles igen. 

 16:38 Alléen Brandalarm Et automatisk brandalarmeringsanlæg detekterede og varslede tidligt en brand på  
 et plejehjem. Beredskabet slukkede mindre brand i skraldespand under vandhanen, 
 efterfølgende udluftet lejligheden. Orienteret personalet. 

 20:47 Vigerslev Allé Person under tog Person påkørt af S-tog før Enghave station i indadgående retning. Togdrift stoppet 
 i alle 4 spor (S-tog og intercity-tog). Påsat kortslutningsstropper på spor 1 og 2.  
 Person erklæret død af akutlægen. Assisteret med opbæring samt oprydning.  
 Anvendt drone med termisk kamera til eftersyn af området. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 22:55 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 01:13 Troels-lunds Vej Ild i container Ild i 2 affaldscontainere, slukket med 1 HT-rør. Begge affaldscontainere stærkt  
 brandskadet, træindhegning 3x3 meter brandskadet. 
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 01:39 Hornemanns Vænge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 02:24 Kanalens Kvarter Redning Assistance til ambulancen, dør åbnet med hydraulisk værktøj for adgang til patient. 

 02:42 Hørsholmsgade Eftersyn Mindre bål på en træterrasse i en park. Bålet forsøgt slukket før beredskabets               
    ankomst. Efterslukket med 1 HT-rør, træterressen havde mindre brandskader. 

 03:09 Jesper Brochmands Gade Ild i skraldespand Ved beredskabets ankomst var der intet at se eller bemærke. 

 04:29 Nordre Ringvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af rygning. 

 06:57 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 07:34 Amagerbrogade Ild i skraldespand Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 
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