
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-05-2018 til kl. 08.00 den 05-05-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:01 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 08:37 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 09:21 H.C. Andersens  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 Boulevard tørretumbler. 

 10:50 Falkoner Alle Redning Færdselsuheld imellem 2 biler ved lav fart. Ingen personskade og  
 ikke brug for vores hjælp. 

 11:59 Colbjørnsensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var ramt af seng der blev flyttet på  
 gangarealet. 

 12:09 Ewaldsgade Brand Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet  
 forurenet ved mindre lækage på køretøj. 

 12:48 Thorshavnsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:49 Tværvangen Brand Ild i personbil, slukket med HT'er. 

 14:28 Rolighedsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:34 Blågårdsgade Brand Blind alarm, idet meldingen ild i bygning, viste sig at være kraftig  
 mados fra ventilation. 
 Ventilationsrøret kontrolleret vha. termisk kamera i restaurant,  
 udvendig på bygning, samt på loftet - iab. 
 Politiet overtog skadested. 
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16:53 Kettegårds Alle Brandalarm Blindalarm pga. madlavning. 

17:12 Bystævneparken Brand Knallert stort set udbrændt ved ankomst, efterslukket med  
 vandslukker. 
 Politiet overtog skadested. 

 17:17 Ørestads Boulevard Brandalarm Ved ankomst til aktiveret ABA i Fields, blev det konstateret at en  
 sprinkler var vaktiveret på 2. sal. Sprinkleren var udløst pga. brand 
  på personale toilet. Branden er høst sansynligt startet pga.  
 tobaksrygning, da der var spor efter adskillige cigaretskodder på  
 stedet. 
 Udstrømmende vand bremset med sprinklerkile. Sprinklerpumpe  
 standset, og sprinkleranlægget tømt for vand på den aktiverede  
 streng. 
 Der blev sat ind på at standse skade, vha vandstøvsugere samt  
 butikcenteret med deres gulv vaskemaskine. 
 Vandskaden ramte 2 restauranter, samt 2 underliggende butikker. 
 Butikscenter bestilte selv følgeskadefirma. 
 Stedets tekniker tilkaldt for retablering af sprinkleranlæg, og  
 stedets vagter sat til at rundere, indtil anlægget var iorden. 
 Politi samt skadeservice overtog skadested. 

 17:34 Troldkærvej Brand Lastbil påkører træstub, får hul i dieseltanken. Hul var stoppet ved beredskabets ankomst.  

 18:37 Torpedammen Brand Ild i stor affaldscontainer slukket med vandkanon. 

 19:32 Solbjerg Plads Brand Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 

 19:37 Nansensgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 19:58 Marengovej Brand Opsamling af benzinspild samt rengøring af kørebanen, som var  
 forurenet på grund af utæthed i brændstofsystemet på køretøj. 

 20:01 Højbro Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 20:41 Vester Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra  
 røgmaskine. 
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22:37 Sydbanestien Brand Konstateret røg i gaden i området ud for Hørdumsgade 41. Sprængt  
 døre for adgang til kælder i ejendomen, iab. Rejst drejestige for  
 eftersyn med termisk kamera fra stigetop samt rekvireret  
 droneberedskab for eftersyn med termisk kamera fra luften. Fundet  
 et bål i have på modsat side af jernbanen. Slukket bål med HT-rør  
 samt oplyst beboeren om at afbrænding ikke er tilladt i  
 tætbebygget område. 
 
23:06          Kisumparken           Brandalarm Blindalarm ukendt årsag.      

23:19 Valby Langgade Brand Ild i 400 l. container, slukket med HT-rør. Container udbrændt.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

00:25 Vodroffs Tværgade Brand Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient. 

00:38 Abildager Brandalarm Blindalarm ukendt årsag. 

02:18 Silkegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
 ABA tilsluttet trapperumssprinkling i 3 opgange. Foretaget eftersyn  
 i opgange IAB. Lukket røglemme i de 3 opgange. Sprinklercentral  
 ikke aktiveret. Det var ikke muligt at retablere centralskabet uden  
 at udkoble gr. 1. VC rekvirerer tekniker for service på anlæg. 
  

 02:33 Weidekampsgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 04:31 Silkegade Brandalarm Assistance til tekniker for adgang til sprinklercentral. 
  
 05:02         Nørrevangen            Brand Ild i bil, slukket med HT.   

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