
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-05-2018 til kl. 08.00 den 04-05-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:06 Søndre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 08:23 Herstedøstervej Trafik ulykke Færdselsuheld med 2 biler, skadested sikret samt oprydning.  

 09:31 Nørregade Eftersyn      Eftersyn af nøgleboks. 

 10:41 Røsågade Assistance Assistance til ambulancetjenesten med opbæring af patient. 

 11:01 Dybbølsgade Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed grundet glemt plastikskål på tændt komfur. 
 Ved beredskabets ankomst havde beboer slukket for komfur og  
 åbnet vinduer i lejligheden. Udlagt HT-rør til sikring og ventileret  
 lejlighed med overtryksventilator. Beboer tilset af  
 ambulancepersonale for røgforgiftning. 
 Tilkaldt skadeservice niveau 1 for korrosionsmåling. 
 Overdraget skadestedet til politiet og skadeservicefirma. 

 11:16 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret ved påkørsel  
 af rengøringsvogn. 

 11:20 Østerbrogade Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
 Patient kommet ud ved egen hjælp og tilset af  
 ambulancepersonalet. 
 Udlagt HT. rør til sikring, fejet kørebane, afmonteret batteri. 

 11:20 Thorsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 11:57 Sigurdsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektor. 

 12:19 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Produktionsanlæg. 
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 12:42  Henriksholms Boulevard  Brandalarm      Blind alarm, ukendt årsag. 

 14:29  Henrikholms Boulevard  Brandalarm      Blind alarm, ukendt årsag. 

 15:04 Jyllandsvej Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 15:31 Drejøgade Brandalarm Ild i potteplante grundet cigaretskod, slukket af personale og bragt  
 til altan før beredskabets ankomst. 
 Udluftet værelse og retableret ABA. 
 Overdraget skadestedet til personale. 
 
 15:57         Køge Bugt Motorvejen    Trafik ulykke Sikring af skadested, samt oprydning. 

 16:08 Store Kongensgade Ild i affald Ild i affaldsbeholder i det fri, slukket med trykvandsslukker. 

 18:42 Borgmester  Eftersyn Eftersyn for gaslugt på gade. Kontrolleret brønd og naboejendom,  
 Christiansens Gade iab. 

 18:47 Frederiksberg Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 20:01 Sundparken Eftersyn Eftersyn grundet anmeldelse om aktiv brandalarm i lejlighed.  
 Slukket før beredskabets ankomst. 

 20:47         Flintholm Alle Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 02:10 Peter Graus Vej Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 

 02:58 Brøndby Havnevej Ild i skib Ild i båd på land, slukket med 2 HT. rør.  

 05:06 Jagtvej Ild i affald Ild i affaldscontainer, slukket med HT-rør. 

 06:59 Rørsangervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.                                                                                       
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