DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt

kl. 08:00 d. 5-3-2019 til kl. 08:00 d. 6-3-2019

Adresse

Melding

Beskrivelse

10:14

Frederiksholms Kanal

Ass. til ophjælpning

Assistance til ophjælpning.

10:47
10:55
10:56
11:00
12:03

Vigerslev Allé
Ramsingsvej
Rigensgade
Købmagergade
Skelbækgade

Brandalarm
Brandalarm
Brandalarm
Brandeftersyn
Brandalarm

13:08

Tryggevældevej

Røg fra Villa/Rækkehus

13:25

Strandgade

Min. forurening-Oliefilm på vand

14:42
14:45
17:51
18:53

Tavlestien
Hermodsgade
Hillerødgade
Sylows Alle

Trafikulykke
Brandalarm
Brandalarm
Brandalarm

21:32

Kastrupvej

Ild i lejlighed

22:11

Fiolstræde

Brandalarm

23:25

Tordenskjoldsgade

Brandeftersyn

04:00

Arne Jacobsens Allé

Brandalarm

Blind alarm idet et alarmtryk taget af ukendt person.
Blind alarm, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst.
Blind alarm, aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren
Eftersyn røglugt.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
Beboer i huset Lugtede og så røg fra lys i loftet ( Halogen spot) siger hun.Blinkede også sagde hun.
Foretaget eftersyn og strømmen til pågældende gruppe afbrud. Beboer vejledt om tilkald af
elektrikker.
Primer (ca. 1-5 L.) hældt i en kloak som havde direkte adgang til havnebassinet. En tynd film med et
blåligt skær kunne konstateres i et mindre område af havnebassinet. Spildet var ikke muligt at opsamle.
Tilkaldt og orienteret Center for miljø.
Soloulykke - ingen tilskadekomne.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
Melder aktiveret p.g.a. vandindtrængen gennem tag. Medarbejder fra NOVO overtaget.
Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
Blind alarm, idet anmelder mente at have set flammer i vindue til lejlighed. Foretaget eftersyn
indvendigt fra trapperum og udvendigt fra drejestige uden at finde tegn på ildløs.
Blind alarm, på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
Flere beboere lugtede røg. Ved vores ankomst var 8 betjente i gang med at gennemgå opgange og
kældre. De kunne ligesom beboerne fortælle at lugten var kraftigt aftaget.
Ved rekognoscering i området kunne vi konstatere, at der lå et hotel som havde haft ild i to pejse for
en times tid siden.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påciselig grund.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
04:50

06-03-2019

kl. 08:00 d. 5-3-2019 til kl. 08:00 d. 6-3-2019

Adresse

Melding

Beskrivelse

Kanalholmen

Brandalarm

Blind alarm, idet en alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
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