
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-03-2017 til kl. 08.00 den 17-03-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:42 Islevdalvej Forurening Eftersyn kraftig lugt, ventilationsanlæg ude af drift, tekniker tilkaldt.                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                    
 08:53 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 09:18 Jernbane Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 09:47 Kronprinsensgade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af  
 anlægget. 

 10:11 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 11:26 Hammerholmen Brandalarm Blind alarm pga. rengøring.  

 12:17 Valby Langgade Bål på gade Mindre ild i køkkenrulle, intet foretaget. 

 12:39         Værnedamsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 12:42 Saxogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 14:09 Levantkaj Brandalarm Anden årsag til blind alarm. Fysik forsøg. 

 14:38 Langelinie Allé Brandalarm Anden årsag til blind alarm. Strømsvigt. 

 14:39 Holsbjergvej Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 15:47         Duevej  Røg fra kælder Røglugt i kælderområde. Området gennemgået med termisk kamera,  
 intet fundet, udluftet. 
 Personale instrueret i gennemgang af lokaler frem mod lukning af  
 skolen. 

 16:47 Lygtemagerstien Redning Ikke i brug. 
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 17:56 Peder Lykkes vej Brandalarm Blind alarm, pga. rygning tæt på detektor. 

 20:41 Elmegade brand i elinstallation Defekt elinstallation.   

 22:23 Priorparken Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 23:52 Sundholmsvej Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i bålfad, slukket med højtryksslange. 

 02:51 Nørre Farimagsgade Trafikulykke Køretøj påkørt facade af bygning, tilset 2 personer, ingen skader. 
 Oprydning på stedet, væsker fra køretøj opsamlet og adgang til  
 ejendom sikret. 
 Skadested overgivet til politiet. 

 03:03 Overgaden Neden Vandet Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
 forsyningsledningen. 
 
 05:36         Jernholmen               Brandalarm Blind alarm, pga. damp fra bad. 

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