
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-03-2016 til kl. 08.00 den 16-03-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:15 Galionsvej Brandalarm Blind alarm idet detaktor var aktiveret af røg fra feljagtigt udløst tyverianlæg. 

 09:31 Stormgade Eftersyn Hele dagen igennem i dag har Hovedstadens Beredskab været på adressen  
 Stormgade ved Holsteins Palæ og observeret for eventuelle ildlommer i  
 konstruktionerne i østfløjen. 

 10:16 Rolighedsvej Brandalarm Blind alarm idet sprinkleralarm fejlagtigt blev aktiveret under afprøvning af anlæg. 

 11:42 Lille Kongensgade Brandalarm Blind alarm idet detektor var aktiveret af os fra madlavning. 

 11:44   Sendt som en del af en stand-by udrykning til fly i Købehanvs lufthavn. Stoppet på  
 vej til stedet. 

 11:46 Østergade Eftersyn Mødt ej i brug. 

 11:54 Kanslergade Ass. til ophjælpning/ Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 12:52 Edith Rodes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 13:16 Slesvigsgade Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets  
 ankomst. Foretaget eftersyn af området, intet at bemærke. 

 13:48 August Bournonvilles Passage Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets  
 ankomst. 
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 14:50 Eftersyn Foretaget eftersyn af røgudvikling fra bil. Konstateret at det var fra bilens oliefyr.  
 Kontaktet bilejeren for orientering om dette samt anbefalet et service på fyret. 

 15:30 Edith Rodes Vej Brandalarm En elkedel stående på tændt komfur i en lejlighed medførte røgudvikling på et  
 plejehjem. Ved beredskabets ankomst var beboeren evakueret. Foretaget eftersyn 
  samt udluftning i lejligheden. Beboer tilset af plejepersonale som kunne oplyse at  
 hun havde det godt. 

 15:59 Stærevej Trafik ulykke Sikret skadested og assisteret ambulancepersonale med håndtering af patient. 

 19:07 Borups Allé Trafik ulykke Foretaget sikring af skadested og oprydning efter færdselsuheld. 

 20:42 Bechgaardsgade Ild i lejlighed Ild i køkken i lejlighed på 3. sal. Ved ankomst er beboerne kommet ud ved egen  
 hjælp. Tryksat trappen med ventilator samt indsat 1 røgdykkerhold for slukning af  
 branden. Efterfølgende udluftet trappen for lidt røgspredning. Aflukket for  
 gasinstallation i lejligheden samt sprængt dør til overliggende lejlighed for  
 eftersøgning samt udluftning. Foretaget eftersyn på bagtrappen samt spidsloftet,  
 intet at bemærke. Foretaget eftersyn af underliggende lejlighed, intet at bemærke. 
  Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse samt eftersyn af gasinstallation.  
 Overdraget skadestedet til politiet samt skadeservicefirma. 
  
 Skadesomfang: 3. sal - køkken udbrændt, lejlighed røg- og sodskadet.  
 Hovedtrappen mindre sodskadet. Overliggende lejlighed, røggener. 

 21:54 Stormgade Eftersyn Foretaget kontroleftersyn og temperaturmålinger i konstruktionerne på tidligere  
 brandsted ved Stormgade (Holsteins Palæ). 

 22:14 Bavnehøj Allé Assistance til sociolancen Assistance til sociolancen. Dør åbnet med frigørelsesværktøj for adgang.  
 Retableret døren igen samt orienteret politiet på stedet. 

 05:20 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp på værelset fra bad. 
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 05:44 Istedgade Eftersyn Eftersyn for røglugt i lejlighed, konstateret madlavning som årsag hertil. Politiet på 
  stedet overtog sagen. 

 05:53 Stormgade BAEs, Eftersyn/ Foretaget kontroleftersyn og temperaturmålinger i konstruktionerne på tidligere  
 brandsted ved Stormgade (Holsteins Palæ). 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80 
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