
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-02-2016 til kl. 08.00 den 02-02-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:24 Flæsketorvet Brandalarm Røg fra Tyverisikring fra Cafe, var drevet ind på gynasiumet, og dermed udløst  
 brandalarmen. 

 08:30 Hammerichsgade Brandalarm Mindre ildløs i EL- skab på 12. sal, slukket af personalet med CO2 slukker. 

 09:26 Willemoesgade Ass. til ophjælpning/ Assisteret personale fra socialforvaltningen med flytning af patient. 

 09:51 Holmens Kanal Brandalarm Blind alarn idet detektor var aktiveret ved fejl på anlæg. 

 11:05 Holmens Kanal Brandalarmen Brandvæsenet var på stedet til alarm i samme gruppe tidligere på vagten. 

 11:16 Kampmannsgade BAAl, Alarm DOA/APL/IP Blind alarm idet detektor var aktiveret af damp. 

 11:31 Bodenhoffs Plads BRFk, Røg fra kælder/ Brand i skraldecontainer 200 L under nedfaldsskakt, slukket med HT 

 11:39 Vognmagergade Brandalarm Blind alarm idet detektor var aktiveret af støv fra håndværkers arbejde. 

 11:59 Carl Plougs Vej Brandalarm Elev havde aktiveret alarmtryk. 

 12:26 Ewaldsensvej Brandalarm Alarmtryk aktiveret uden påvislig grund. 

 12:47 Vodroffs Tværgade BAao, Ass. til ophjælpning/ Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 14:25 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm idet detektor var aktiveret af røg fra tobaksrygning. 

 15:19 Ægirsgade Ass. til ophjælpning/ Assisteret personale fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 
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 15:30 Smyrnavej  Eftersyn Blind alarm. Foretaget eftersyn og konstateret, at ildskær i lejlighed stammede fra  
 biopejs og ikke ildløs. 

 15:51 Gammel Køge Landevej Sikring af skadested Sikret skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

 17:40 Ryesgade Ass. til ophjælpning Assisteret personale fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient.. 

 17:58 Stormgade Brand-Bil i det fri Ild i motrorum slukket med HT-er med skumforstasrør. Foretaget eftersyn i.a.b.  
 Motorrum stærkt brandskadet. 

 21:03 Guldbergs Have  Brand-Bil i det fri Ild i bil slukket med HT-er. Foretaget eftersyn i.a.b. Bil brandskadet. 

 21:08 Arni Magnussons Gade RXan, Redning Andet/ V bogstavet, som sidder på Tivoli hotellets faceden var gået løs, og kunne i den  
 kraftige blæst, falde ned. 

 21:49 Struenseegade Eftersyn Foretaget eftersyn bl.a. med gasdetektor uden at kunne måle gas i lejlighed under i 
  standsættelse. Foretaget udluftning og aftalt med beboer, at denne kontakter  
 vicevært, da der tidligere har været lugtgener i lejligheden. 

 22:32 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm idet detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 06:24 Reventlowsgade Ild i skraldespand Ild i skraldespand i det fri, slukket med lidt vand fra et HT-rør. 

 07:24 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

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