
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-04-2018 til kl. 08.00 den 25-04-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:50 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 10:01         Priorparken            Brandalarm Brandskab reetableret ved ankomst. Eftersyn, intet at bemærke. 

 10:07 Vigerslev Allé Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 10:26 Carsten Niebuhrs Gade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

 10:38 Serridslevvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 11:32 Købmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 12:06 Langelinie Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 12:23 Toldbodgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 12:25 Helgolandsgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 12:29 Østergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 12:58 Nyvej Ass. til regionen Assistance til Region H og ambulancetjenesten. 

 15:37 Østerbrogade Eftersyn Ved ankomst blev der foretaget eftersyn for røglugt. Intet at  
 bemærke. Mulig røg fra madlavning. 

 16:00 Vodroffsvej Eftersyn Eftersyn for røglugt. Intet at bemærke. 
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 16:34  Skellet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 16:49 Nørrebro Vænge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 18:00 Rued Langgaards Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 opvaskemaskine. 

 20:58 Dalgas Boulevard Eftersyn Eftersyn i forbindelse med utæt brandhane, intet at bemærke. 

 00:42 Nygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 00:46 Christiansborg Ridebane Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 00:47 Kristineberg Ild i bygning Overtændt kontorbygning i stueetagen med brandspredning til 1 og 
 2 sal. Kraftigt brandforløb i flere kontorafsnit og til korridorgang i stueplan.  
                                                            Indsat med HT-rør til udvendig begrænsning. Kraftig røgudvikling til 1 og 2 sal.  
 Indsat 2 hold med HT rør til slukning af brand i  
 stueplan samt til røgudluftning på 1 og 2 sal. Der udlægges B/C  
 udlægning. Opgradering til niveau 3 grundet stor røgspredning til  
 flere kontorafsnit og til alle etager via ventilationsanlæg. Stue til 6  
 sal. Skadeservice rekvireret til værdiredning og følgeskade.  
 Større ventilationsopgave iværksættes med indsættelse fra flere  
 enheder med ventilator og naturlig ventilation. Udbrændt  
 kontorafsnit i stueetagen undersøges med termisk kamera. Ingen  
 brandspredning via bygningen konstruktion eller etageadskillelse.  
 Kontakt person mødt på stedet og skadestedet overdrages til politi og  
 skadeservice firma. 

 00:50 C.J. Brandts Vej Container i det fri Ild i affaldscontainer, skade på 4 parkerede køretøjer. Stedet  
 overgivet til politiet. 

 00:56 Sankt Kjelds Plads Brandalarm Brandalarm udløst grundet røgspredning fra brand i anden  
 bygningsafsnit. Der iværksættes en større ventilationsopgave.  
 Skadestedet overdrages til skadeservice og politiet. 
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 06:44 Merløsevej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient 

 

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