
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 19-07-2017 til kl. 08.00 den 20-07-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:36 Bellahøjvej Færdselsuheld Færdselsuheld mellem 2 busser. Foretaget sikring af skadestedet  
 med sprøjten. 2 personer tilset af ambulancereddere. Foretaget  
 oprydning af vragdele fra busserne samt udlagt 10 liter  
 absorberingsmiddel. Politiet og busselskab overtog efterfølgende  
 skadestedet. 

 08:55 Meinungsgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 09:00 Hovedvejen Tilskadekomst Assisteret ambulancetjenesten. 

 09:16 Produktionsvej Brandalarm Blind alarm, idet anlægget ikke var sat i service. 

 10:08 Randersgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 opvaskemaskine. 

 10:30 Vestergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af håndværkers 
 arbejde med malerpistol tæt på detektoren. 

 11:44 Uglevej Ild i bil Røg fra bil skyldes en sprængt kølerslange, eftersyn foretaget,  
 ingen fare for brand. Orienteret politiet på stedet. 

 11:45 Valdemar Hansens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 madlavning. 

 14:15 Nyhavn Drukneulykke En far havde mistet kontakten til sin dreng ved Nyhavn, begge fandt  
 glædeligvis hinanden lige før beredskabets ankomst. 

 14:36 Park Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved støv fra håndværkers arbejde. 
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 14:53 Tuborgvej Benzin udslip Færdselsuheld mellem 3 biler og 1 motorcykel. Foretaget sikring af  
 skadestedet. Udlagt 20 liter absorberingsmiddel på spild samt  
 foretaget oprydning på kørebanen. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 

 15:19 Ryesgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 16:39 Roskildevej Mindre naturbrand Glødebrand i træstub, slukket med en HT. 

 16:48 Sundbygårdsvej Brandalarm En mindre brand i en skraldespand medførte aktivering af  
 bygningens brandalarm. Branden var slukket af personalet ved  
 beredskabets ankomst, eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

  
17:13 Amager MTV Forurening Vejbane rengjort for skærver. 

 17:17 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 17:51 Øster Søgade Ild i lift Kraftig brand i en større diseldrevet byggelift på byggeplads. Ved  
 ankomst oplyses der om trykflasker samt 2 savnede personer i en  
 skakt. Indsat røgdykkere med 2 HT-rør i dækning bag beton til  
 slukning samt rekognoscering. Indsat røgdykkere til eftersøgning i  
 skakt, ingen personer fundet, de var kommet op ved egen hjælp før  
 beredskabets ankomst. Konstateret acetylenflaske nær branden,  
 dog ikke varmepåvirket, temperaturmåling foretaget, intet at  
 bemærke. Pga. branden havde byggeliften spildt ca. 50-100 liter  
 hydraulikolie ned i en aflukket betonkerne, uden mulighed for at  
 påvirke miljøet. Aftalt med byggepladsledelse, at de selv sørgede  
 for opsamling af olien. Overdraget skadestedet til politiet. 

 20:07 Vestre Teglgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 20:21 Kirsebærhaven Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 rengøring. 

 20:56 P. Knudsens Gade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 22:24 Sundparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:01 Vestre Teglgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 23:24 Herholdtsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 00:42 Nordre Fasanvej Eftersyn Eftersyn for røg i området omkring metrostationen, intet at bemærke. 

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