
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 18-04-2017 til kl. 08.00 den 19-04-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:11 Buntmagervej Ass. til ophjælpning Stoppet under fremkørsel, ej i brug. 

 08:54 Køgebugt motorvejen Færdselsuheld Trafikuheld med to køretøjer, sikring af skadested og opsamling af spild. 

 10:37 Ejby Industrivej Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.    

 11:22 Bystævneparken Brandalarm En beboer på plejecenteret fik sat ild i sit hår ved et uheld.  
 Beboeren slukkede selv branden og fik hurtigt førstehjælp af  
 personalet på stedet. Beredskabet assisterede ambulancetjenesten  
 med patienten og sørgede for udluftning af bygningen. Politiet blev 
 underrettet. 

 12:01 Voldboligerne Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med  
 ophjælpning af borger. 
 
 12:01         Hvidovrevej            Brandalarm Falsk alarm, alarmtryk aktiveret uden påviselig grund. 

 12:31 Holsteinsgade Eftersyn Eftersyn af gasudslip ved gravearbejde i baggård. Foretaget måling, 
 intet at bemærke. HOFOR kom og overtog det videre forløb. 

 12:44 Wildersgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 12:59 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 13:00 Tagensvej Færdselsuheld Færdselsuheld mellem 2 personbiler. 2 personer blev tilset af  
 ambulancemandskabet. Beredskabet flyttede 1 bil ind til siden og  
 foretog oprydning af vragdele på kørebanen. Politiet var på stedet. 

 13:20 Korsager Allé Trafik ulykke Knallert med 2 pers. påkøre bil, 
 1 ung mand køres til BBH. 
 
 14:10         Hammerholmen         Brandalarm Blind alarm pga. håndværkers arbejde.  
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 14:29         Slikegade              Brandalarm            Blind alarm, pga. håndværkers arbejde tæt detektor.  

 15:12         Amagertorv            Brandalarm               Blind alarm, ukendt årsag. 

 15:15 Tuborgvej Færdselsuheld En 12 årige pige ankom til akutmodtagelsen på hospitalet i privatbil 
 med smerter i ryggen efter et fald på ca. 2 meter. Efter lægens  
 vurdering kunne pigen udtages skånsomt på spineboard via  
 normal døråbning. Beredskabet assisterede med udtagning af  

 15:22 Weidekampsgade /  Færdselsuheld Færdselsuheld mellem 3 biler (harmonikasammenstød). 1 person  
 Ørestads Boulevard blev tilset af ambulancemandskabet. Beredskabet flyttede bilerne  
 ind til siden og fejede kørebanen ren for vragdele. Politiet var på  
 stedet. 

 16:53 Brønshøjvej Ild i container Mindre glødebrand i affaldscontainer, slukket med 1 HT-rør. 

 17:18 Ny Østergade Olie spild Leverandør til restaurant Ny Østergade, har tidligere på dagen  
 spildt en del fedt til friture på fortov og i port som nu er blevet  
 spredt af fodgængere til et område på 40 m2. Politiet rekvireret  
 da folk falder og det er meget glat.  
 Beredskabet har spulet med højtryksrør + skum samt fejet med  
 Kost.  

 17:38 Agnes Henningsens Vej Eftersyn Brand slukket af personale på plejehjem. Plejebolig på 30 m2 let  
 røgskadet. Gulvbrædder på ca. 1 m2 kraftigt brandskadet. 
 Foretaget eftersyn med termisk kamera efterslukket gulvbrædder  
 med 10 l vand fra vandhane samt udluftet lejlighed. 

 18:41 Tomsgårdsvej Røg fra Butik Ejer af butik konstaterede røglugt og et lettere røgslør i lokalet.  
 Bageri, herunder ventilation, undersøgt med termisk kamera.  
 Konstateret varme omkring ventilationsrør og isoleringsmateriale.  
 Fjernet isolering omkring rør og derved konstateret, at der ikke var 
 sket brandspredning. Foretaget eftersyn af overliggende  
 lejligheder samt loft, intet at bemærke. Orienteret politiet samt ejer. 

 19:34 Ungarnsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                                      

 

19. april 2017                                                                                    Side 2 af 3 



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 20:03 Ryesgade Brandalarm Mindre brand i skraldespand på plejehjem. Personalet havde  
 evakueret beboeren ved beredskabets ankomst og et mobilt  
 sprinkleranlæg havde dæmpet branden på 2. sal. Indsat  
 røgdykkere med 1 slangevinde til slukning, efterfølgende udluftet  
 lejligheden. Foretaget udluftning af røglugt i overliggende  
 badeværelser/lejligheder. Foretaget opsugning af vand på gulvet  
 på 2. sal samt tilkaldt skadeservicefirma til følgeskadebekæmpelse.  
 Beboer og personale tilset af ambulancemandskab, de havde ikke  
 brug for yderligere behandling. Orienteret politiet. 

 20:53 Næstvedgade Ass. til ophjælpning Ass. til ophjælpning. 

 23:06 Oehlenschlægersgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 23:07 Asgårdsvej Eftersyn Eftersyn teaterværksted. Personale havde selv slukket en mindre  
 brand i spånsug og bragt indholdet ud i det fri. Beredskabet  
 foretog kontrol af spånsug og tilhørende ventilationsrør med  
 termisk kamera, intet at bemærke. 

 00:43 Fogedmarken Eftersyn Foretaget eftersyn i trappeopgang, intet at bemærke. 
 Foretaget eftersyn udvendigt, svag røglugt formentlig røgnedslag  
 fra skorsten. 

 01:07 Skotlandsgade /  Ild i knallert Mindre brand i knallert, branden var gået ud af sig selv ved  
 Sundholmsvej beredskabets ankomst. 

 06:14 Asgårdsvej Eftersyn Mindre glødebrand i pose med spåner, slukket af beboer med 2 spande  
 vand ved beredskabets ankomst. 

 06:26 Amaliegade Eftersyn Dør forsøgt antændt i forbindelse med indbrudsforsøg. 
 Brand slukket af tilskuer inden beredskabets ankomst. 
 Området udluftet for let røg. 

 07:15 Nørregade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren.                                                   
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 



  


