
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-07-2016 til kl. 08.00 den 15-07-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:16 Østergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 08:47 Sankt Kjelds Gade Benzinspild Østerbro Sprøjte sendt til benzinspild, spildet var fra en meget gammel mc og var  
 sket for flere dage siden, asfalt på fortov var tør. 

 10:14 Fensmarkgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 11:04 Kanslergade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 11:40 Krimsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 11:45 Rådmandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 12:13 Dronningens Tværgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 
 
 13:52         Hvidovre Strandvej       Brandalarm Blind alarm P.G.A. Håndværkers arbejde. 

 13:57 Paul Bergsøes Vej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet pga. vand. 

 14:45 Bag Søndermarken Ass. Til ophjælpning Ass. til KBH Kommune, Hjemmeplejen - Løfteopgave. 

 14:58         Holsbjergvej            Brandalarm Ild i papirkurv, slukket af personale på stedet, anlæg retableret. 

 18:00 Bag Søndermarken Ass. til ophjælpning Ass. til KBH Kommune, oprejsning af patient. 

 18:22 Tagensvej Trafik ulykke Færdselsuheld, en 7 årig pige som havde siddet bag på en cykel, havde fået sin ene  
 fod fastklemt i cyklensbaghjul. 



  

 18:36 Nørre Søgade Ild i lejlighed Brand i tørretumbler på badeværelse i lejlighed, opgang tryksat, lejlighed  
 overtryksventileret, eftersyn i lejlighed over branden samt i lejlighed ved siden af,  
 hvor der var lidt røg. Hvorefter skadeservicefirma og Politi overtager skadestedet.  
 Brandsikker Bolig brochurer uddelt i opgangen, og røgalarm blev uddelt til  
 skadelidte familie af sprøjten fra Station H. 

 18:38 Søndre Fasanvej Containerbrand i bygning Brand i 2 boksmadresser i parkeringskælder, slukket med HT. 

 18:53 Lillegade Containerbrand i det fri Der havde været Ild i affald i container, slukket ved brandvæsnets ankomst. 

 18:53 Digevej Brandalarm Anden årsag til blind alarm, damp fra bad. 

 22:50         Stamholmen            Brandalarm Blind alarm intet at bemærke. 

 23:24 Universitetsparken / Nørre Trafik ulykke Færdselsuheld, 2 biler kørt sammen, 1 lettere tilskadekommen. 
 Allé 

 23:52 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 02:45 Eskjærvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 06:43         Krogstens Alle          Brandalarm Blind alarm tekniker tilkaldt. 

 07:16 Skindergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 07:18 Holmens Kanal Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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