
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-03-2017 til kl. 08.00 den 06-03-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:15 Hammerholmen Ild i affald Røg fra træpiller, slukket med 2 HT. Rør.   

 08:39 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

 08:45 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 12:01 Thorupsgade Brandalarm Ved ankomst alarm i 2 grupper, personale oplyser der har været  
 ild på værelse, der er slukket. 
 Området gennem gået, affald på altan efterslukkes og der ventileres  
 med overtryksblæser. 
 Anlæg reetableres. 

 12:10 Ulvefodvej Ild i kælder Ved ankomst konstateres ild i vaskekælder, slukket med  
 højtryksrør. 
 Kælder og opgang overtryksventileret. 
 Vaskekælder svært røg og brandskadet, ingen skade på  
 Oven liggende etager. 

 12:20         Valby Langgade Eftersyn Tyverialarm udløst pga. madlavning, intet foretaget. 

 12:43 Vestre Teglgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 

 13:29 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 14:19 Hyrdevangen Brandalarm Alarm udløst af røg fra tyverisikringsanlæg. 

 15:36 Ellebjergvej Trafikulykke Harmonikasammenstød, 4 køretøjer, ingen personskade. 
 Vejbanen ryddet og olie opsamlet. 
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 15:50 Livornovej Ass. til ophjælpning Ass. til ophjælpning til Sundheds og Omsorgsforvaltningen. 

                                                            Med flytning af patient.  

 16:04         Falkoner Alle Røg fra Butik Anden årsag til blind alarm, røg fra tyverisikringsanlæg. 

 16:16 Løvstikkevej Brandalarm Ild i tabt benzinlighter på gulv. Slukket før brandvæsenets  
 ankomst. 
  
 16:33         Jyllingevej              Ild i bil Mindre røgudvikling fra bil, ingen ild, udlagt 4 sække Absol til opsamling af væske.           

 16:59 Kultorvet Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 17:14 Guldbergsgade Eftersyn Eftersyn, intet fundet. 

 18:59 Panumsvej Container i det fri-Brand Container slukket med højtryksrør tilsat skum. 
 Vidner havde set ildspåsættelsen, skadested overgivet til politiet. 

 20:57 Borgbjergsvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 21:22 Vester Voldgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 
 
 22:46         Kanalholmen           Brandalarm Eftersyn og konstateret fejl på sprinklercentral. 

 02:25 Nyhavn Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 06:58 Jernbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 07:02 Hulgårds Plads Eftersyn Gryde glemt på komfur, slukket af beboer før ankomst, lejlighed  
 udluftet. 

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