
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-10-2016 til kl. 08.00 den 23-10-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:17 Dronningens Tværgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 08:24 Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 

 11:30 Kanslergade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient 

 11:31 Jernbanegade Eftersyn Eftersyn i forbindelse med røg fra tag. Der havde været ild i kabelrulle  
 placeret på tag, slukket af personale før beredskabets ankomst.  
 Foretaget eftersyn med termisk kamera, og konstateret forhøjet  
 temperatur på et mindre område. Opskåret ca 20x20 cm tagpap for  
 eftersyn, iab. Skyllet med udlagt vandslange. 

 12:07 Strandvænget /  Gaslugt i det fri Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn  
 Strandpromenaden foretaget, intet at bemærke. 

 12:07 Niels Hemmingsens Gade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen 

 12:08 Refshalevej Redn.-Mast Assistance til ambulancetjenesten med bæring af patient. 

 15:45 Ved Linden Røg fra kælder Blind alarm, idet anmelder antog røg fra håndværkers arbejde med  
 vinkelsliber for ildløs. 
 
 16:48                       Stationsporten                      Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. madlavning.    

 17:19 Halmtorvet Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

 17:56 Havneholmen Eftersyn Vaskemaskine var pludselig blevet meget varm, afbrudt for strømmen  
 til vaskemaskinen. Beboer sørger selv for det videre forløb. 
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 18:25 Saxogade Røg fra kælder Ild i container i affaldsrum, slukket med HT-rør. Ventileret kælder samt  
 hovedtrappe med overtryksventilator. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 19:24 Hf. Formosa Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient 

 19:28 Robert Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 19:53 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 20:13         Høvedstensvej Brandalarm lindalarm. Aktiveret pga. hærværk på detektor i cykelskur.  

 01:56 Bogtrykkervej Ild i bil Ild i bil, slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet. 

 03:46 Bogtrykkervej Ild i bil Ild i klud, var gået ud af sig selv ved beredskabets ankomst. 

 05:05 Langelinie Allé Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen 

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