
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-05-2017 til kl. 08.00 den 17-05-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
 

 09:10         Priorparken            Brandalarm               Blind alarm, pga. fejl. 

 09:24 J.C. Jacobsens Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 10:09 Kirsten Walthers Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 10:13 Havneholmen Brandalarm Ild i kompressor, slukket af 2 sprinkler hoveder der var udløst, vi  
 slukkede for strømmen til kompressoren og overtryksventilerede  
 rummet den stod i. Politiet blev rekvireret, da vagter havde set en  
 mandsperson forlade området hvor ildløsen var. 

 10:28 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:07 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 11:10 Pilestræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 11:18 Teglholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 11:29 Manøgade Eftersyn Eftersyn for røglugt, foretaget eftersyn på hoved- og køkken  
 trappe. Antruffet VVS folk, son havde anvendt skærebrænder til  
 fjernelse af rør på bagtrappen. Trappen udluftet. 

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

 12:56 Teglholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Damprenser.                                                                          
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 13:39         Drejøgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:52 Robert Jacobsens Vej Eftersyn Røglugt fra P-kælder, røglugten viste sig at stamme fra  
 ukrudtsbrænding på modsat side af bygningen. intet at bemærke. 
 
 14:09         Æblets Kvarter          Røg fra tag        Mindre brand i tag, slukket af byggepladsens håndværker. Eftersyn intet at bemærke. 

 14:46 Høffdingsvej brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 15:42 Nyborggade Naturbrand-Mindre brand Mindre brand i det fri, Sofa udbrændt. Slukket med 1 HT rør tilsat  
 A-skum. 

 15:56 Havneholmen Olie spild Eftersyn af olie spil, der var tale om en meget tynd oliefilm, vi  
 kunne ikke gøre noget. Ca. 10 minutter efter vores ankomst, var  
 oliefilmen forsvundet. 
 
 16:27         Strandegårdsvej         Ild i bygning              Ild i havelåge med spredning til tagudhæng, slukket af nabo. Efterslukning af gløder med HT. rør.                

 17:09 Glasvej Røg fra kælder Røg fra kælder, røgen stammede fra en skraldespand som brændte,  
 slukket med 1 HT. 

 18:44         Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Bad. 
 
 18:49         Vigerslev Alle           Ild i scooter               Ild i scooter, slukket af kontaktperson, udlagt absodan til opsugning af spild. 

 21:38 Godthåbsvej Røg fra Butik Røg fra butik, ved ankomst til stedet kunne vi konstateret røg fra  
 vaskeri, branden i tørretumbler blev slukket, og lokalet blev  
 udluftet. 
 
 22:17         Kettegårds alle          Redning                 Assistance til Hvidovre hospital. 

 00:39 Slotsherrensvej Bygn.brand-Udhus,  Brand i knallert, som var placeret i træ skur. Branden slukket med  
 1 HT. 

 01:15 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 rengøring. 

 03:45 Folmer Bendtsens Plads   Skraldespand i det  Brand i skraldespand, tur annulleret.  
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 07:24        Amagermotorvejen   Trafikulykke             En person kørt på Hospitalet med ambulance, sikring af skadested, og oprydning. 

 07:31        Baldersgade         Eftersyn Assistance til Politiet, inspektion af muglige bygningsskader på                                                                                                                                                                               
                                                       som Politiet arbejder i. sagen overgivet til byggemyndigheden i Københavns kommune.  

 

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