
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-06-2016 til kl. 08.00 den 03-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:13         N J Fjors Alle Brandalarm Fejldisponering - stoppet pr radio. 

 08:44 Vestre Teglgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
 uden at have frakoblet gruppen 

 08:48 Bellmansgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 10:17 Fabrikmestervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af damp fra vandkedel. 

 10:40 Rahbeks Allé Container i det fri-Brand Overtændt 20 fods container, slukket med HT-rør tilsat skum. 

 11:18 Sollentuna Alle Brandalarm Blind alarm ukendt årsag. 

 11:28 Hvidovrevej            Eftersyn Mindre brand i palle slukket ved ankomst. 

 11:52 Ørestads Boulevard Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

 12:26 Nørre Voldgade Sygdom Sikret skadestedet. 

 13:01 Dannebrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 
 
 13:13         Jernholmen            Brandalarm      Blind alarm ukendt årsag. 

 13:14 Islands Brygge Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst 

 13:29 Dyrlægevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 14:21 Juliane Maries Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Produktionsanlæg 
 
 14:50         Vridsløsevej/Kongsholms Alle Naturbrand             Mindre brand slukket med et højtryksrør.              

 15:10 Carl Jacobsens Vej Eftersyn Eftersyn efter ild i gryde. Taget hylde ned samt foretaget eftersyn vha termiskt  



 kamera - iab. Udluftet lejligheden samt rekvireret følgeskadefirma. 
 
 16:13 Ejby industrivej 
   Nordre ringvej          Trafikulykke     Sikring af skadested oprydning og frigørelse af patient, 2 Patient kørt på Hospitalet. 
 
 16:21 Skelgårds Vænge        Trafikulykke Sikring af skadested oprydning. 1 Patient kørt på Hospitalet. 
 
 18:45 Fredenshøj Allé         Brand i gasflaske. .Ved ankomsten fortalte beboeren at der havde været ild i gasflaske, men at  
 branden var slukket. Foretaget eftersyn af gasflaske og grill - iab. 

 19:32 Gamle Carlsberg Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 19:31 Tybjergparken          Brandalarm Alarm aktiveret P.G.A. Ild i gryde slukket ved ankomst. 

 20:59 Tybjergparken          Brandalarm Blind alarm fejl på ABA skab. Tekniker tilkaldt.  

 21:13 Blegdamsvej Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

 23:44 Østbanegade Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke 
 
 00:00         Kanalens Kvt.           Ild i græs Slukket med 1 højtryksrør.  

 00:22 Christmas Møllers Plads Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

 00:48 Duevej Ass. til ophjælpning Assistance til ophjælpning. 

 00:59 Duevej          Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 02:15 Duevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 02:55 Dommervangen/Digevangsvej Ild i skur Blind alarm bål i kolonihave alt under kontrol intet for Brandvæsnet.  

                

                 

 03:28 Jagtvej Redn.-Fastklemt, Maskine o.l. Melding om en persons finger fastklemt i cykeldæk. Personen var dog kommet fri  
 før brandvæsenets ankomst. 

 04:33 Sundholmsvej Brand-MC/Knallert Ild i knallert, slukket med HT-rør. Knallert udbrændt. 

 05:18 Frederiksvej Oversvømmelse Vandskade på badeværelse. Lukket for vandet i kælderen samt bedt beboeren om  



 at kontakte blikkenslager. 
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