
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-10-2017 til kl. 08.00 den 01-11-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
  

 09:20          Ejby industrivej         Brandalarm      Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på melder. 

 09:22         Agervænget    Forurening      Mindre spild opsamlet.    

 09:26 Lergravsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 10:12 Fengersvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 Person. 

 10:32 Vejlands Allé Færdselsuheld Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var  
 blevet forurenet ved færdselsuheld mellem 2 personbiler. 
 Ved beredskabets ankomst var den ene part kørt fra stedet. 
 Beskadiget bil kørt ind til midterrabat og kørebanen fejet. 
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 10:37 Rejsbygade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 10:46 Kochsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 11:53 Skoleholdervej Røg fra kælder Røg fra overophedet tørretumbler. Afbrudt for strømen og foretaget  
 eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. 
 Skadestedet overdraget til varmemester. 
  
 12:33         Avedøreholmen         Brandalarm Blind alarm, grundet rygning.          

 13:24 Østergade Bandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:52 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 14:22 Arne Jacobsens Allé Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2  
 biler. 
 Skubbet køretøjer til midterrabat, fejet kørebane og udlagt 20 liter absodan.                      
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 14:50 Hillerødgade Brandalarm Røg fra maskine grundet defekt kilerem, slukket før beredskabets  
 ankomst. Foretaget eftersyn. 
 
 14:50         Islevbrovej             Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde. 

 16:07 Nakskovvej Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 16:33 P. Knudsens Gade Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 
 
 16:47         Brøndby Havnevej       Naturbrand Glødebrand i flis, slukket med HT. Rør. 
  
 18:12         Slotsherrensvej         Trafikulykke Sikring af skadested, oprydning og spuling af 30 m vejbane.                     

 19:50 Svanevej Ild i container Mindre glødebrand i container, slukket med HT-rør. 

 20:04         Bytorvet               Brand Ild i Halloween udstilling, slukket med HT. Rør.  

 20:44 Hørhusvej Røg fra trappe Ild i affaldsrum i kælder under beboelses ejendom, med  
 røgspredning til opgang via affaldsskakt. Ved ankomst er opgangen 
 røgfyldt og 4 personer står på altan på 3 sal da der er røg i deres  
 lejlighed. Indsat 1 tur med HT-rør i kælder for afslukning af ildløs,  
 samt 1 tur i opgang for udluftning af opgang op for at tage kontakt  
 til beboere.  
 Skadestedet overdraget til skadeservice firma. 

 21:07         Bakkegårds Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 22:58 Nørre Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 Forsyningsledningen. 

 00:04 Hyltebjerg Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 00:08 Vesterbrogade Eftersyn Eftersyn på byggeplads i forbindelse med kemikalie lugt. Foretaget  
 eftersyn, intet at bemærke. 

 01:33 Wilkensvej Eftersyn Eftersyn i forbindelse med aktiveret røgmelder i lejlighed.  
 Rekvireret låsesmed for adgang og foretaget eftersyn af tom  
 lejlighed, intet at bemærke. Batteri fjernet fra røgmelder.                                    
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04:03          Østergade   Dyreredning       Redning af kat som sad fast bag garderobeskab, Katten frigjort. 

06:55 Kultorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

07:08 Sankt Annæ Plads  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

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