
   DØGNRAPPORT    
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-07-2017 til kl. 08.00 den 04-07-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:11 Dalgas Boulevard Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 09:23 Dirch Passers Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 09:28 Kirsten Walthers Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 09:40 Skellet Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 
 
 10:25 Præstemosen          Assistance ambulance Ikke i brug. 

 11:48 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 11:42         Frederikssundsmotorvejen Trafik ulykke Sikring af skadested, og oprydning. 

 11:50 Bremensgade Forurening-Mindre spild Opsamling af olie med Absodan samt rengøring af cirka 5 m2.  
 kørebane, som var blevet forurenet ved lækage på Mercedes  
 ladvogn ved påkørsel af skulptur. 

 13:20 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 14:58 Voldboligerne Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 15:28 Matthæusgade Ild i lejlighed Ildløs på altan samt mindre røgspredning til lejlighed via  
 varmesprængt altanvindue. Før ankomsten har nabo forsøgt at  
                                                           slukke ilden, personen tilset af ambulancen. Udlagt HT. slange  
 og slukket ildløs på altan. Ventileret gang med  
 overtryksventilator på grund af mindre røgspredning. Eftersøgt  
 nabolejligheder og kontrolleret for eventuel brandspredning til  
 konstruktion med termisk kamera.                                                            
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 16:34 Studiestræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 17:12 Elmegade Røg fra Butik Svag lugt af brændt plastik fra vaskemaskine. Lukket for strømmen  
 og kontaktet ejer som ville komme og se på maskinen. 
 
 18:31         Nyholms Alle           Brandalarm               Blind alarm, grundet madlavning.  

 21:56 Hulgårdsvej Eftersyn Eftersyn idet privat røgmelder var aktiveret i kælder. Lokaliseret  
 røgmelder, liggende under plastik i kælder og aktiveret uden  
 påviselig årsag. Demonteret batteri. 

 02:42 Gammel Køge Landevej Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Ved  
 beredskabets ankomst var alle personer ude af køretøjerne. 
 Rengøring af kørebane og opsamling af diverse stoffer. Udlagt cirka 
 40 liter Absodan. Skadestedet overdraget til politiet. 

 05:37 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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