
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-02-2016 til kl. 08.00 den 04-02-2016

DØGNRAPPORT

Tidspunkt Adresse BeskrivelseMelding

08:30 Strandlodsvej Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra 

håndværkers arbejde tæt på detektoren

Brandalarm

08:44 Vestre Teglgade Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret ved teat af 

anlægget.

Brandalarm

09:54 Meinungsgade Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning 

tæt på detektoren og et alarmtryk var aktiveret af ukendt person. 

Foretaget eftersyn.

Brandalarm

10:40 Troels-lunds Vej Blind alarm idet der intet var at se på centralskabet ved 

brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn, iab.

Brandalarm

11:56 Ægirsgade Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af 

patient

Ass. til ophjælpning

13:29 Blegdamsvej Ild i affald i det fri, slukket af forbipasserende med ca 1 litter vand. 

Foretaget eftersyn, iab.

Ild i affald

13:52 Gammel Køge Landevej Færdselsuheld mellem to køretøjer. Sikret skadestedet samt 

opsamlet div. stoffer, udlagt ca. 40 L Absodan på spild og opsamlet 

dette. Køretøjer skubbet ind til siden. Overdraget skadestedet til 

politiet.

Færdselsuheld

15:11 Østrigsgade Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning 

tæt på detektoren

Brandalarm

15:25 Dag Hammarskjölds Allé Ild i træstamme i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.Ild i affald

15:29 Bellahøjvej Færdselsuheld mellem to køretøjer. Sikret skadestedt med køretøjer. 

Opfejet div dele fra kørebanen. Efter aftale med politiet blev 

køretøjer skubbet ind til siden.

Trafik ulykke
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Tidspunkt Adresse BeskrivelseMelding

16:42 Reventlowsgade Blind alarm idet en melder var aktiveret pga. røg fra 

tyverisikringsanlæg. Foretaget eftersyn og udluftning, iab.

Brandalarm

17:16 Sjælør Boulevard Hjemme røgmelder var aktiveret hvorfor en beboer i opgangen 

alarmerede brandvæsenet. Brandvæsenet foretaget eftersyn og 

konstateret hjemmemelderen var aktiveret pga. madlavning. 

Foretaget udluftning af lejligheden.

Intern brandalarm

18:00 Reventlowsgade Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grundBrandalarm

18:39 Øresundsvej ild i gryde på komfur. beboer havde slukket for komfuret og forladt 

lejligheden, lukket døren til lejligheden uden at låse denne. Beboer 

taget imod brandvæsenet og forklaret ovenstående. Stor ros til 

beboer for at handle snarrådigt, ikke lade døren stå åben til 

opgangen (dvs ingen røg på opgangen), samt ikke låst døren.

Brandvæsenet tryksat opgangen, udlagt et HT-rør, kølet gryden i 

håndvasken, foretaget eftersyn og udluftet lejligheden. Foretaget 

eftersyn af emhætte med termokamera, iab. Overdraget skadestedet 

til politiet og skad service firma.

Ild i lejlighed

20:12 Sundholmsvej Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret personBrandalarm

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80

4. februar 2016 Side 2 af 2


