
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-02-2018 til kl. 08.00 den 18-02-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

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

 10:02 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 11:37 Drejervej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

 12:39 Howitzvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  
 beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde. 

 13:58 Hans Kirks Vej Brandalarm       Blind alarm, ukendt årsag. 

 15:19 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 15:30 Nørre Farimagsgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog damp fra fjernvarmerør for ildløs. 

 15:53 Tomsgårdsvej Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed grundet ild i papirkurv. Slukket under vandhane. 
 Beboer tilset af ambulancepersonale for røgforgiftning.  
 Lettere røgspredning til øvrige lejligheder. Tilkaldt  
 skadeservicefirma, niveau 1. 
 Udluftet lejlighed og overdraget skadestedet til skadeservicefirma. 

 16:03 Herbergvejen Ild i affald Ild i affald, slukket af politiet med pulverslukker inden vores  
 ankomst. 
 
 16:37         Ved Damhussøen        Assistance Assistance til Dyrenes beskyttelse, vedr. svane.   

 17:02 Mjølnerparken Færdselsuheld       Assistance til Politiet.  
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 17:31 Nordre Toldbod Dyreredning Melding om fastfrosset svane, ved ankomst havde svanen flyttet sig 
 fra stedet. Svanen så ikke ud til at lide nød, så vi foretog os ikke  
 yderligere. 

 17:41 Sylows Plads Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 18:08 Druehaven Ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 
 
 18:45         Kirsebærhaven          Ild i knallert Knallert slukket med HT. rør.  

 18:50 Auroravej Ild i bygning Mindre skorstensbrand, skorsten fejet og efterset.   

 19:26 Frederiksborggade Ild i affald Ild i skraldespand, slukket inden vores ankomst. 
 Eftersyn iab. 

 20:13 Lundtoftegade Færdselsuheld Assistance til ambulancetjenesten, med sikring af skadested. 

 21:34 Åfløjen Røg fra trappe Røg på trappe, stammede fra ild i en dørmåtte. Branden var gået ud 
 ved vores ankomst. Trapperum ventileret. 
  
 21:59         Gammel Køge Landevej   Eftersyn Benzin lugt, miljøvagten kontaktet.  

 00:22 Drejervej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

 00:26 Sankt Pauls Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 00:58 Havkajakvej Brand i affald Mindre bål anlagt på standen. Slukket med sand. Eftersyn foretaget 
                iab. 

 01:30 Urmagerstien Eftersyn for røglugt Eftersyn for røglugt foretaget. Trapperum samt kælder og  
 Affaldsskakt, iab. 

 02:09 Slesvigsgade Eftersyn for røglugt FE sendt til AIA tur på adressen, Ved ankomst konstaterer de  
 røglugt og tilkalder sprøjten. 
 Svag røglugt flere steder i bygning. Bygning gennemgået med termisk  
 Kamera, iab. 

 03:43 Jyllingevej Færdselsuheld Assistance til politiet med fjernelse af køretøjer fra vognbanen  
 efter færdselsuheld.                                                                       
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 03:48   Jyllingvej     Trafikulykke       Sikring af skadested, samt oprydning.  

 04:25 Søndre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

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