DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-04-2018 til kl. 08.00 den 15-04-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

08:23

Kløvermarksvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

14:06

Bispebjerg Bakke

Eftersyn

Intern røgalarm aktiveret uden påviselig grund. Eftersyn foretaget - iab.

20:04

Vingårdstræde

Brandalarm

Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

20:32

Njalsgade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.

21:39

Østerfælled Torv

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.

22:22

Stenosgade

Ild i bygning

Ild i Nødraket på tagterrasse, rejst stigen og slukket med vandslukker.

22:35

Horsedammen

Brandalarm

Blind alarm, melder aktiveret af røg fra røgmaskine.

23:13

Helsingørmotorvejen

Trafik ulykke

Solo ulykke. Føreren var forsvundet fra skadestedet. Bilist påkører metal autoværn, og ender på
siden i yderste motorvej spor. Sikre skadested med køretøjer, skilte samt mobilt vejbump.
Klippede autoværnet med cutter fra FE. Autoværnet spærrede afkørsel 2. Opfejet diverse vragdele
fra kørebanen. Kassevogn rejst op, med hjælp fra I10, St.T. Afventet auto transport, for endelig
oprydning på kørebanen. Politiet overtog skadested.

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03
14-04-2017
Side 1 af 2

DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-04-2018 til kl. 08.00 den 15-04-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

01:24

Søndermarksvej

Røg fra Villa

Røg fra villa i 2 etager med grundplan på ca 120 kvm. Ved ankomst ildskær
fra køkkenvindue samt første sal. tæt pakket med røg. 1. tur indsat med HT rør i køkken på
1. sal. 2 ture fra slukningsenheden indsat på første sal til røgudluftning.
Branden begrænset til køkken. Ventilator fra sprøjten anvendt til røgudluftning.
Loftetage efterset visuelt og med termisk kamera iab. Køkkenskabe nedtaget ifm slukning.
Eftersyn i hele 1. sals areal iab. Lukket for brugsvand i kælder da vandrør under køkkenvask
var utæt. Skadeservice overtog skadestedet (Recover Nordic)

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03
14-04-2017
Side 2 af 2

