
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-06-2017 til kl. 08.00 den 22-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:58 Carl Jacobsens Vej Elevator stop Elevatorstop. Åbnet elevator og hjulpet 6 personer ud. 

 09:43 Sluseholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 10:00 Nattergalevej /  Spuling af gade Rengjort vejareal, hvor ca. 40 liter maling var spildt. 
 Hillerødgade 

 10:14 Jens Jessens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor formentligt var aktiveret ved en  
 håndværkers arbejde med at bore tæt på detektoren. 
 
 10:22         Bibliotekstorvet         Brandalarm Blind alarm, alarm udløst ved en fejl i forbindelse med afprøvning af anlæg.  

 12:08 Hammerholmen Brandalarm Blind alarm, idet en kuliltedetektor var aktiveret uden påviselig  
 grund. 
 
 13:24         Køgebugt motorvejen     Naturbrand Intet fundet. 

 14:58 Sundparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 15:08 Vigerslev Allé / Mogens  Ild i affald Ild i EUR-palle i det fri, slukket med 1 HT-rør. 
 Fogs Plads 

 15:20 Amager Strandvej Ild i skraldespand Mindre brand i skraldespand i det fri, slukket med trykladet  
 vandslukker. 

 16:04 Per Henrik Lings Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning.                                                                                                        
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 17:41 Sølvgade Brandalarm Overophedet batterier medførte lettere røgspredning og derved  
 aktivering af bygningens automatiske brandalarmerings- og  
 varslingsanlæg. Ved beredskabet ankomst var bygningen evakueret 
 for gæster. Røgdykkere kølede batterierne, som stod i et rum, med  
 en kulsyreslukker. Afbrudt for strømforsyningen samt ventileret  
 lokalet med batteri OTV. Skadeservice samt installatør tilkaldt via  
 bygningens egen vagtcentral. 

 18:35 Bag Søndermarken Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 18:52 Thomas Laubs Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 23:30 Peder Hvitfeldts Stræde Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 
 
 00:31         Stadionvej             Naturbrand Ild i knallert, slukket med HT. rør. 
 
 02:19         Valnøddegården        Ild i bil Ild i bil og nogle buske, slukket med HT. rør. 
 
 04:51         Brøndbyøster Stadion    Ild i affald     Ild i nogle aviser, slukket med HT. rør.  

 06:56         Njalsgade             Brandalarm        Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

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