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08:36  Prøvensvej   Trafikulykke  Trafikulykke mellem 3 personbiler. Spild fra bagerste bil, part 1. Sikring af skadested. Alle tre personer     
       er ude af bilerne. Indsat tre nødbehandlere til at støtte nakke pga. smerter.  Ambulance mødt og  
       immobiliserer en person. To andre er frikendt. 1 person indbragt til hospitalet. Udlagt absodan på  
       spild. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
09:28 Kindebjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af kraftig damp.  
 
10:03  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:48 Nimbusparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  
        frakoblet gruppen.  
 
13:17  Strandgade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
13:35  Grækenlandsvej  Ild i græs   Institution havde lavet bål til snobrød. De blev bedt om at slukke det, og benytte grill til den slags, pga.  
       afbrændingsforbud. Intet yderligere foretaget.  
 
14:24  Bellmansgade   Ild i bygning   Ild i køkken på 1.sal i et fritidshjem, slukket med 1 x HT-rør. Brand og røgspredning til tilstødende  
       fordelingsgang. Ingen personer i bygningen ved ankomst, men efter kort tid kommer en    
        forbipasserende og meddeler at der savnes en person i bygningen.  

Det bliver hurtigt klart, at det er i en tilstødende bygning, at personen befinder sig, og er derfor ikke   
truet af hverken brand eller røg. Bygningen ventileret for røg. St. Ø oprettede sikringshold, samt 
betjente overtryksventilator. Opgang 21 blev alle lejligheder efterset for evt. røgspredning iab.  
Følgeskadefirma overtog skadestedet sammen med politiet.  
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14:43 Park Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet et brandtryk var påkørt.  
 
15:07  Sjælør Boulevard  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
15:20  Fragtvej   Naturbrand  Ild i buske og træstubbe, slukket med 1 x HT-rør tilsat A-skum. Svær adgang ved fragtvej grundet   
        pullerter og hængelåse vi ikke havde nøgler til. Låse klippet og skåret med vinkelsliber.  
 
15:36  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
16:37  Thad Jones Vej  Olieudslip på vandet  Melding om forurening på vand. Person i kran mener at kunne se en grålig masse i vandet.  

Ved ankomst intet fundet.  
 
17:43  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
17:44  Avedøre Havnevej Trafikulykke  Trafikulykke mellem 2 personbiler. En person i en af bilerne. Sikring af skadested. Assisteret  
       ambulance. Udlæg af absodan og oprydning på skadestedet. En person bragt på hospital.  
  
18:09  Lybækgade   Eftersyn   Eftersyn foretaget efter at der havde været ild i emhætte. Ild i pande med olie havde spredt sig til  
        ventilationsmotor. Slukket ved ankomst, eftersyn foretaget med termisk kamera - iab. Strøm til  
       emhætte afmonteret.  
 
18:37  Oxford Allé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
18:41  Store Kongensgade  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog røg fra tændt grill på altan for ildløs.  
       Eftersyn foretaget - iab.  
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-06-2018 til kl. 08.00 den 14-06-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
14-06-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 4 

20:30  Tagensvej   Trafikulykke  Trafikulykke mellem 2 personbiler. Foretaget sikring og oprydning på skadestedet. En person  
       overdraget til ambulancetjenesten.  
 
20:48 Heldbovej  Ild i elskab  Ved ankomst konstateres gløder omkring et elskab, som formodentligt stammer fra ild i en urtepotte  
       som er hældt ud på arealet omkring elskabet. Slukket med 1 x HT-rør.   
 
21:48  H.C. Ørsteds Vej  Trafikulykke  Sikring af skadested i forbindelse med trafikulykke.   
 
23:53  Jagtvej   Ild i affald   Anlagt bål, slukket med 1 x HT-rør.   
 
23:57  Scandiagade   Røg fra kælder  Intern røgalarm aktiveret uden påviselig grund. Ingen røg at detektere. 
 
01:20  Hvidovrevej   Assistance til politiet  Assisteret Københavns Vestegns Politi med sikring af skadested i forbindelse med personbil som var    
       kørt ind igennem væg i butik. Konstateret mindre lækage fra varmeledning i bygningen.  
       Overdraget skadestedet til skadeservicefirma og politiet.  
 
01:51  Gothersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
03:25  Gothersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:38  Gothersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
04:43 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig støv fra madlavning.  
 
05:16  Otto Busses Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
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05:51  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
06:06  Blegdamsvej   Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:14  Thorupsgade   Brandalarm   lld i affald i stort askebæger, slukket af beboer, og båret til badeværelse. Efterslukket af os med vand  
       fra håndbruser. Værelse ca. 18 m2 udluftet. 
 
06:46 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 


