
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-05-2017 til kl. 08.00 den 29-05-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:14 Dragør Havn Redning Båd lænset og repareret. 

 08:36 Rosenhøj Brand i det fri Ild i container, slukket af beboer ved Beredskabet ankomst, efterslukket med HT. rør.    

 08:41 Ryvangs Allé           Person under tog Foretaget sikring af skadested ved hændelse med person påkørt af  
 tog. Under fremkørsel bedt om at få lukket for togdriften i samtlige  
 spor, både regionaltog spor og S-togspor. Konstateret at en livløs  
 person lå ca. 1/2 vognlængde ind under et regionaltog på vej ud fra 
 byen som holdt i spor 2, ca. 25 m. ind på den sydlige del af  
 perronen. Sendt en mand ind til lokomotivføreren for at sikre at  
 toget ikke kørte nogen steder, herunder sænket lokomotivets  
 strømaftagere. Monteret kortslutningsstropper på skinner på spor  
 1 samt informeret indsatspersonalet om at sporareal på spor 1 og  
 2 nu var sikret. Informeret vagtcentralen om at togdriften på øvrige  
 spor (dvs. undtaget regionaltog spor 1 og 2) måtte genoptages.  
 Åbnet sideskørter på venstre side af lokomotiv for adgang til  
 påkørt person. Akutlægen besluttede efter 1. visitering at patienten  
 skulle nødflyttes op på perron for videre vurdering og evt.  
 behandling. Assisteret akutlæge og ambulancepersonale med  
 nødflytning af patienten op på perron ved brug af helikopterbåre.  
 Overdraget patienten til akutlægen. Foretaget rensning af tog og  
 baneterræn med vand fra vandslukker samt overdraget skadestedet til politiet. 

 09:15 Bredgade Benzin udslip Foretaget opsamling af lille benzinspild samt rengøring af  
 kørebanen, som var forurenet på grund af utæthed i  
 brændstofsystemet på personbil. 
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 09:23         Bispebjerg Bakke  Røg fra bygning      Røg pga. glødebrand i græs og spagnum, slukket med HT. rør. Eftersyn foretaget.                                                            

 10:33 Kalkbrænderiløbskaj Redning Andet      Assistance til Politiet, vedr. fund af bil på bunden af havnebassin.   

 11:52 Amager Boulevard Benzin udslip Trafikulykke, skadested sikret, udlagt absodan  
 som blev opsamlet og medtaget, flyttet bil ind til siden. 
 Politiet overtager skadested. 

 13:13 Vagtelvej Springtæppe Ass. Til opsætning af skærm, samt flytning af patient.  

 16:24 Bakkegårds Alle Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 

 16:28 Kanalens Kvarter Eftersyn  Mindre brand i lyskasse, slukket med vandslukker.  

 17:00 Krimsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 17:27         Brøndbyøster Boulevard  Trafik ulykke Sikring af skadested. 

 17:30 Frederiksborgvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren 

 17:33 Straussvej Ass. til ophjælpning Flytning af patient med Marinebåre. 

 18:15 Drosselvej Naturbrand-Mindre brand Ild i havebord slukket af beboer. Stoppet på radio. 

 18:24 Frederikssundsmotorvejen Trafik ulykke Sikring af skadested, og oprydning. 

 19:13 Nørrebrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 19:50 Amager Strand Stien /  Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør. 
 Øresundsstien 

 20:28 Dexter Gordons Vej Olie spild Konstateret tynd oliefilm på vand omkring en båd i lystbådehavn.  
 Båden var halvvejs sunket. Spildet vurderet så lille og tyndt at det  
 hurtigt vil fordampe samtidig med at opsamling ikke er teknisk  
 mulig.  
 Bådens position er: For enden af teglholm Tværvej ud mod  
 Sluseholmen. Billeder fra eftersynet er tilgået vagthavende  
 Operationschef. Informeret Center for Park og Natur.                   
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 22:58         Valbygårdsvej           Assistance      Assistance til ophjælpning af patient.  

 23:29         Applebys Plads          Brandalarm      Blind alarm pga. rygning tæt på røgmelder. 

 02:45 Nørregade Gaslugt i bygning Oplyste at gæsterne var blevet evakueret efter at flere personer (både  
 gæster og personale) blev opmærksomme på en lugt der minder om 
 gas. Foretaget eftersyn i diskoteket med 2 forskellige gasdetektorer 
                                                           iab.  
 Foretaget eftersyn af tilstødende lokaler i ejendommen, (1. sal og 5. 
 sal ved hjælp af politiet) iab. Informeret vagtchefen om at kontakte 
 beredskabet på ny såfremt lugten vender tilbage. 

 02:58 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 05:57 Vermlandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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