
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-01-2016 til kl. 08.00 den 13-01-2016

DØGNRAPPORT

Tidspunkt Adresse BeskrivelseMelding

08:56 Vestre Teglgade Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en 

detektor.

Brandalarm

09:11 Tietgensgade Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs 

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

Brandalarm

10:09 Købmagergade Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret 

person.

Brandalarm

11:15 Peder Lykkes Vej Stoppet under fremkørsel, der var ikke brug for vores assistance 

alligevel.

Ass. til ophjælpning

12:01 Artillerivej Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret 

person.

Brandalarm

12:34 Skolesiden Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.Brandalarm

13:33 Øster Farimagsgade En anmelder havde konstateret lugt af brændt plastik i 

kælderetagen. Foretaget eftersyn, konstateret temperaturstigning i 

ventilator i kompressorrum. Afbrudt for strømmen til ventilatoren 

samt orienteret brugeren af rummet om forholdet.

Eftersyn

13:53 Voldboligerne Røg fra en flaskecontainer, slukket brand med 1 HT-rør.Ild i container

14:07 Vesterbrogade Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra 

håndværkers arbejde tæt på detektoren.

Brandalarm

14:40 Christians Brygge Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 

af anlægget.

Brandalarm
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17:40 Otto Busses Vej Foretaget eftersyn af oversvømmelse på byggeplads. Konstateret at 

en pakning mellem 2 rør var årsagen hertil. Overdraget opgaven via 

telefon til Hofor som følger op på forholdet.

Oversvømmelse

19:08 Amagerfælledvej Melding om beboer kommet hjem til røgfyldt lejlighed, lukket døren 

igen og søgt tilflugt hos overboen. Tryksat hovedtrappen. Indsat 1 

tur med HT til afslukning af ildløs i lejligheden. Ilden var i en 

kabelbakke med fødekabel til lejlighedernes el-tavler. Røgspredning 

via kabelbakke til overliggende lejlighed. Foretaget ventilation af 

begge lejligheder. Foretaget eftersyn af etageadskillese med termisk 

kamera, intet at bemærke. Nedbrudt kabelbakke for eftersyn, intet 

at bemækre. Foretaget eftersyn af loftet - lettere røgspredning, 

ventileret med overtryksventilator. Kontaktet ejendommens 

vicevært for slukning af el-installtion og sørge for videre forløb. 

Ovedraget skadestedet til skadeservice og vicevært.

BBIl, Ild i lejlighed

21:55 Vinhaven Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af 

patient.

Ass. til ophjælpning

04:12 Galionsvej Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.Brandalarm

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 33 66 29 80
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