
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 10-08-2018 til kl. 08.00 den 11-08-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:10 Nyropsgade Brandlarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 08:19 Mariendalsvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
 09:32 M Bechs Alle Brandalarm Alarmen aktiveret grundet vand i melder. 

 10:28 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 10:55 Grønjordsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 udstødning på køretøj. 

 11:29 Sjælør Boulevard Assistance til politiet Assistance til politiet med fjernelse af 2 knækkede grene i et træ  
 som var til fare for at falde ned på vejbanen. 

 11:43         Dragør Søbad Drukneulykke Tur Anulleret af VC 

 11:52 Sankt Hans Gade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet 

 12:59 Nansensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:31 Borups Allé Færdselsuheld Færdselsuheld hvor 3 biler var involveret i et  
 harmonikasammenstød. Foretaget sikring af skadestedet. Udlagt 10 
 liter absorberingsmiddel for opsamling af kølervæske. Bugseret  
 bilerne til siden samt fjernet vragdele fra vejen. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 14:13 Sollentuna Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:44 Peder Lykkes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:06 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 15:38 Islevdalsvej Ild i affald Ild i større mængde affald. Slukket med 2 HT-rør tilsat skum. 
 
 16:04 Krogstens Alle Brandalarm Ild i hår og tøj på person, slukket af personale. Tilkaldt ambulance og læge. 
                                                            Udluftning foretaget efterfølgende. 
  
 16:21         Krügersgade            Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

 18:16 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 Tilkaldt maskinmestervagt samt skadeservice. Monteret  
 spændebånd på tæreret rør for at begrænsning af vandudbredelse.  
 Opsuget vand med vandsuger. Fjernet køkkeninventar i stue-  
 samt kælderetagen. Foretaget udluftning. Overdraget opgaven til  
 maskinmestervagt samt skadeservice. 

 19:23 H.C. Andersens  Eftersyn En ovn var rengjort med et middel som dannede en ammoniak  
 Boulevard lignende lugt da ovnen blev tændt. Lokalet blev udluftet og  
 personalet vejledt i hvordan de skulle forholde sig til det. 

 20:40 Weidekampsgade Eftersyn En røgalarm var aktiveret i en lejlighed, ingen beboere var hjemme.  
 Foretaget udvendigt eftersyn, intet at bemærke. Naboerne orienteret 
 om at der ikke var sket noget. 
 
 22:08         Nyvej                 Oversvømmelse Utæt tagvindue har givet minimal vandskade på trappe. 3 liter vand opsamlet. 

 23:35 Sankt Annæ Plads Ild i bro Mindre brand i terrasse/gangbro, slukket med 1 HT-rør. Anvendt  
 drejestige for eftersyn under broen. 

 00:09 Hammerichsgade Eftersyn Konstateret at varmt vand kom op fra jorden. Tilkaldt og overdraget 
 opgaven til HOFOR. 

 01:16          Motorring             Færdselsuheld       2 biler kørt sammen, hvoraf den ene ligger på taget. Sikret skadestedet 
          og assisteret ambulancepersonale. Opsamlet olie samt vragdele. 

 01:29 Brydes Allé Ild i bil Ild i bil, slukket med i HT-rør tilsat skum. Åbnet motorhjelm og  
 frakoblet akkumulator. Orienteret politiet på stedet. 
 
 05:31         Naverland              Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 05:55 Nansensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:39 Christianshavns Voldgade Ild i affald Ild i mindre bål. Slukket med vandslukker. Politiet på stedet. 
 
 07:42 Tietgensgade Ild i bygning Mindre ildløs elvitilator i toiletbygnig. Slukket med HT-rør. 
    Personale på stedet havde påbegyndt indsats inden ankomst.   

 

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