
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 30-05-2016 til kl. 08.00 den 31-05-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:13 Gammel Køge Landevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 09:14 Livornovej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 09:18 Christiansborg Ridebane Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:27 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 09:47 Vejlands Allé Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Færdselsuheld mellem 4 biler 
  og en lastbil. To personer kørt på hospitalet. Udlagt og opsamlet Absodan på  
 spild. Biler skubbet ind til siden. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
 10:28         Hvidovrevej            Brandalarm               Blind alarm. Aktiveret uden påviselig grund. 
 
 10:44         Jernholmen            Brandalarm               Blind alarm. Aktiveret ved vand. (fugt). 

 10:58 Lørenskogvej Mindre forurening Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var forurenet på  
 grund af bil havde tabt tanken. Opsamlet ca. 15 l spild med Absodan. 15 l Benzin  
 medtaget i dunk og placeret på stationen. 
 
 11:22         Holsbjergvej            Brandalarm               Blind alarm. Aktiveret uden påviselig grund. 

 11:22 Vigerslevvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg 

 12:47 Sigurdsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med  
 loddekolbe tæt på detektoren 
 
 13:18         Trippendalsvej          Brandalarm               Blind alarm. Aktiveret uden påviselig grund.      

 13:35 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 



 14:03 Vinhaven Røg fra trappe Ild i affald i container placeret i kælder, slukket med HT-rør. Container kørt til det  
 fri. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 

 14:04 Nykær Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 14:32 Enghavevej Assistance til politiet Assistance til politiet i forbindelse med nedtagning af nedløbsrør. 

 15:04 Godthåbsvej Redning Andet Drejestige rejst til 4. sal for redning af dueunge, men denne stod ikke til at redde. 

 15:40 Rødovrevej Brandalarm               Blind alarm. Aktiveret uden påviselig grund. 

 16:02         Kirkesvinget            Brandalarm               Blind alarm. Aktiveret ved et fejltryk.            

 17:25 Prinsessegade Ild i container Ild i gulvslibestøv i poser i container. Slukket med 1 HT tilsat A-skum. Foretaget  
 eftersyn, iab. 

 17:34 Heibergsgade Assistance til politiet Assistance til politiet i forbindelse med fund af mistænkelig taske. 

 19:24 Hedegaardsvej Brandalarm Blind alarm idet en melder var udløst pga. røg fra tyverisikringsanlæg. Kontor  
 luftet ud ved hjælp af ventilator.. Foretaget eftersyn, iab. 

 19:34 Bredgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget,  
 intet at bemærke 

 20:54 Christian Paulsens Vej Ild i cykler Ild i cykel og el-cykel, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 22:05 Gammel Køge Landevej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 23:01          Sandbjerggårdsvej 10    Container i det fri          Slukket med 1 HT.  

 00:04 Frederiksborgvej Ild i container Ild i container i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 00:47 Camilla Nielsens Vej Røg fra lejlighed Glemt gryde på tændt blus. Slukket for komfur, kølet gryden i køkkenvasken samt  
 udluftet lejligheden. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 

 02:50 Nis Lorenzens Vej Oversvømmelse Midlertidig brugsvandsinstalation på opgang 4. etage var adskilt ved kobbermuffe 
  med udstrømmende vand til følge. Vandskade på opgang fra 4. etage til kælder,  
 vandindtrængning i etageadskillelse på 4. etage, med vandskade 3. etage til følge.  
 Ingen vandskade 2. etage. Opsuget vand op opgangen med vandstøvsuger fra 4 sal 
  til kælder. Overdraget skadestedet til politiet. og skade service. 

 05:25 Nordre Frihavnsgade Ild i affald Ild i potteplante i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 
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