
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-01-2017 til kl. 08.00 den 17-01-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:05 Gammel Køge Landevej Brandalarm. Blind alarm. Ingen indikation på centralskabe for de tre anlæg tilknyttet 
 adressen. 
 
 08:23         Rødager Alle            Ild i lejlighed. Ild i lejlighed, en person er kommet ud, og overgivet til ambulancen.  
                                                            Branden slukket med HT. Rør og kat redet ud. Skadested overdraget 

                                                            Skadestedsfirma.  

 09:13 Østbrovej Trafikulykke. Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet  
 forurenet ved færdselsuheld mellem 2 biler. Skadested sikret, den ene  
 bil skubbet ind til siden. Politiet overtog skadestedet. 

 
 09:54         Stamholmen            Trafikulykke. Trafikulykke med to biler, Sikring af skadested og oprydning. 
 

 11:11         Tornehøj               Brandalarm. Blind alarm pga. madlavning. 

 11:13 Klokkerhøjen Ass. Til ophjælpning. Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 
 

 11:58         Hedemarksvænge  Ild i lejlighed. Ild i lejlighed slukket ved beredskabets ankomst. Patient ilt behandlet.  

 12:44 Bernstorffsgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 12:51         Egevolden             Brandalarm. Blind alarm uden påviselig grund.  

 13:20 Julius Thomsens Plads    Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:22 Sverrigsgade Gas udslip. Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn  
 foretaget med gasdetektor, intet at bemærke. 

 13:55 Nørre Voldgade Brandalarm. Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 brandvæsenets ankomst. 

 14:18 Arne Jacobsens Allé Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 



 14:36 Nørre Voldgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 14:49 Ørestads Boulevard Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 brødristning. 

 15:09 Glahns Alle Skraldespand i det fri. Gløder i skraldespand afslukket med vand fra vandflaske. 

  Halmtorvet Brandalarm. Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 15:34 Brandalarm. Udrykning afsendt ved fejl på vagtcentral. Stop på radio. 

 16:37 Osvald Helmuths Vej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:42 Jernholmen Brandalarm Blind alarm pga. rengøring.  

 19:33 Larslejsstræde Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 rengøring. 
 

 20:02         Kanaltorvet             Redning. Person har fået fod klemt fast i cykelhjul.  

 21:17 Julius Bloms Gade Eftersyn. Lugt af brændt mad i opgangen. Lejlighed hvorfra lugten kom  
 lokaliseret, mad brændt på pande. Beboer ønskede ikke at åbne for  
 brandvæsenet. Politi på stedet. 

 21:24 Ørestads Boulevard Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 21:42 Hammelstrupvej Ild i bil. Ild i bil, slukket med to HT. Rør, det ene med skum. 

 21:43 Vester Farimagsgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 00:50 Rantzausgade Eftersyn. Brandvæsenet kaldt til eftersyn, idet branddøre hele tiden lukkede.  
 Dørene var tilknyttet internt varslingsanlæg. Talt med leder på stedet,  
 der vil tilkalde tekniker, da det højst sandsynligt drejede sig om fejl på  
 systemet. 

 01:58 Hillerødgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 

 03:23         Risbjerggårds Alle        Eftersyn. Eftersyn efter ild i papir med termisk kamera intet at bemærke. 

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



 


