
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-10-2016 til kl. 08.00 den 27-10-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:22 Godthåbsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 10:21 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen 

 10:53 Park Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 10:52         Brøndbyøstervej         Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. igangværende service.  

 11:00 Sankt Annæ Gade Assistance Assistance med ilægning af nøgle til bygningen i nøgleboksen. 

 11:28 Havnegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 11:47 Køge Bugt Motorvejen /  Færdselsuheld Assisteret station Glostrup med sikring af skadestedet. 
 Motorring 3  

 12:03 Østervang Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 12:06 Rolighedsvej BAAl Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 12:25         Ejby Industrivej          Brandalarm Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund. 

 13:22 Griffenfeldsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 15:48 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 Detektoren 
 
 16:28         Krogstens Alle          Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. Madlavning.  
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Tidspunkt     Adresse            Melding                Beskrivelse 

16:43 Færgevej Drukneulykke Afsendt dykkere, stoppet pr. radio da personen var kommet op af havnen.  
 Overdraget denne til ambulancepersonalet. 

17:40 Hf. Musikbyen Ild i affald Ild i mindre bål, i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

17:46 Sundbygårdsvej Brandalarm Alarmen udløst på grund af ildløs i dyne og pude i sofa, slukket af personalet med  
 vand før brandvæsenets ankomst. beboer var hjulpet til det fri. Foretaget eftersyn  
 og udluftning, iab. Foretaget eftersyn over ildløsen, iab. To personer iltbehandlet  
 indtil ambulancepersonalet mødte frem. Overdraget skadestedet til politiet. 

 19:11 Østbanegade Brandalarm Blind alarm idet et nødkalde anlæg var aktiveret uden grund. Foretaget eftersyn,  
 iab. 

 21:20 Radisevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

 23:00 Brydes Allé Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have set og lugtet røg/ild. Eftersyn  
 foretaget, intet at bemærke. 
 
 23:02         Tårnvej                Brand-bil i det fri Ild i bil. Slukket med 1 HT. 

     

 06:17 Midtfløjene Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 06:48 Langelinie Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 07:50         Motorring 3/roskildevej   Trafikulykke Stoppet på radio. Ikke i brug.                      

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