
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-03-2016 til kl. 08.00 den 01-04-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:18 Istedgade Eftersyn Hjemmerøgmelder placeret i opgang aktiveret, formentligt pga. støv fra  
 håndværker der arbejde i forretning op til opgangen. 

 09:13 Magstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 11:09 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 12:00 Vasbygade Røg fra bygning I forbindelse med håndværkere arbejde med svejsning, blev et plastrør i Metro  
 skakt antændt. Slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 12:03 Holmens Kanal Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 12:09 Kongens Nytorv Røg fra Butik Melding om røg i en restaurant. Foretaget eftersyn, konstateret at overboen til  
 restauranten havde foretaget en mindre afbrænding på terrassen, hvilket  
 medførte røg i bygningens ventilationssystem. Røgen aftog hurtigt af sig selv.  
 Orienteret politiet. 

 13:08 Blegdamsvej Røg fra bygning Røgudvikling fra opvaskermaskine i køkken på Hospital. Foretaget eftersyn og  
 udluftning af lokalet. ellers intet at bemærke. 

 13:11 Høffdingsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 
 
 13:23         Hvidovre Stationscenter   Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret gr. rygning. 

 13:41 Skoleholdervej Benzin udslip Opsamling af mindre benzinspild på kørebanen, anvendt 5 liter absorberingsmiddel. 

 13:43 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm idet en håndværkerlift havde aktiveret en linje detektor. Foretaget  
 eftersyn, iab. 
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 14:21 Borgergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:00 Gammel Køge Landevej Færdselsuheld Ved ankomst konstateres det, at en bil har påkørt en anden bil bag fra. Passageren 
  i den forreste bil klagede over nakkesmerter. Fastholdt hovedet på passageren  
 samt anlagt nakkekrave. Efter akutlægens vurdering, assisteret  
 ambulancemandskabet med skånsom udtagning af patienten via fordøren.  
 Foretaget oprydning efter færdselsuheldet samt overdraget skadestedet til politiet. 

 16:02         Amagermotorvejen Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem to personbiler.  
 Føreren af den ene bil bragt til skadestuen med ambulance. Flyttet begge biler  
 ind i nødsporet så trafikken kunne genoptages. 
 
 16:19         Park Alle               Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem personbil og motorcykel. 

Nødbehandlet patient og overdraget denne til ambulancetjenesten. Udlagt absodan og rengjort  
kørebane. 

  
 18.03         Nyholms Alle            Eftersyn Eftersyn gr. ild i frituregryde. Gryde slukket af beboer ved ankomst. Mindre røg og sodskade i                         

lejlighed. Foretaget eftersyn i overliggende lejligheder. Tilkaldt skadeservicefirma. 

 18:35 Krumtappen Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 18:38 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 19:03 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

 19:08 Frederiksborgvej Ild i skraldespand Ild i skraldespand i det fri, slukket med en smule vand fra et HT-rør. 

 
 21:38         Hvidovrevej Ild i bil Ild i bil tæt på lejlighedskompleks. Under afslukning fundet dunke med ukendt væske. Assistance  
    fra Beredskabsstyrelsen for undersøgelse af indholdet. Disse indeholder dielselolie. 

 21:41 Krystalgade Eftersyn for røglugt Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget,  
 intet at bemærke 

 22:12 Gadelandet Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 4 personbiler. Ingen  
 personskade. Skubbet bilerne ind til siden og fejet vognbanen for vragdele. Politiet 
 overtaget skadestedet. 
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 04:15         Ulsøparken             Ild i bil Afslukket ild i 2 biler og overdraget skadestedet til politiet. 

 04:50 Christiansborg Ridebane Brandalarm Blind alarm, idet en liniedetektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 04:59   Ejby Industrivej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:19 Rahbeks Alle Brandalarm Blind alarm, idet der var strømsvigt i bygningen. 

 06:56 Bjergvænget Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03 


