
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-04-2017 til kl. 08.00 den 27-04-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:18 Motorring 3 Trafikulykke 3 personbiler kørt sammen. 1 patient teknisk fastklemt. Oprydning foretaget 
 
 09:43 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 

 10:12 Lundtoftegade Ild i container Ild i blomsterbænk, i det fri. Slukket med en vandslukker. 

 10:49 Marielystvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som 
 er overleveret til politiet. 

 11:33 Peter Graus Vej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 11:34 Kanonbådsvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 12:29 Filmbyen Brandalarm Alarmen aktiveret af røg fra popcorn. 

 14:05 Carl Plougs Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 14:43 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 14:43 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 14:52 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. Ventilationsanlægget for restauranten blev fejlbetjent. 
 Beredskabet udluftede begge etager i restauranten. 

 17:16 Bohrsgade Elevator stop Åbnet elevatordør og hjulpet 1 person ud. 
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 18:48 Hvidovre Strandvej Naturbrand Ild i mindre halmballe, slukket med vandslukker. 

 18:47 Dexter Gordons Vej Olie spild Eftersyn af oliespild. Konstateret ca. 100 m² tynd oliefilm i området 
 fra Teglværksbroen og i den østlige del af Teglværkshavnen. Ingen  
 udslips kilde fundet. 

 20:21 Ørestads Boulevard Ild i skraldespand Brand i skraldespand slukket før beredskabets ankomst, stoppet  
 fremkørsel. 

 20:24 Frederikssundsvej Røg fra kælder Mindre brand i kælder under beboelsesejendom. Ved beredskabets  
 ankomst var evakuering af opgangen påbegyndt. Tryksat trappen og 
 indsat røgdykkere til slukning i kælderen herfra. Indsat røgdykkere 
 i nabotrappen for eftersyn samt udluftning. Opbrudt dør i kælder  
 for adgang til flere kælderrum (3 stk.) samt til forretning i  
 stueetagen via en intern trappe. Foretaget udluftning af hele  
 kælderetagen samt lejlighed og forretning i stueetagen.  
 Kontrolleret de overliggende lejligheder tilknyttet begge opgange.  
 Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse samt overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 20:53 Borgbjergsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 21:26 Halvtolv Ild i container Ild i dæk og tøj liggende ved en trailer stående i det fri, slukket med 
 1 HT-rør. Trailer delvist brandskadet. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 

 04:40 Hulgårdsvej /  Trafik ulykke 2 biler kørt sammen, 1 pt med nakkesmerter skånsomt udtaget og  
 Frederikssundsvej kørebane ryddet for vragrester. Politi på stedet 

 06:09 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:30 Sundholmsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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