
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-06-2016 til kl. 08.00 den 14-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:49 Ryesgade Elevator stop/ Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud. 

 09:17 Vognporten Brandalarm Blindalarm, Anlæg aktiveret af borearbejde i kældergang.  

 09:19         Dirch Passers Allé        Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme 
  tæt på detektoren 

 09:38 Lykkebovej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

 09:53 Jagtvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra afbrænding af magnesium 

 09:54         Roskildevej             Naturbrand-Mindre brand/ Ild i træ, slukket med HT-rør. 

 11:24 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 12:40 Bjergvænget Ass. til ophjælpning/ Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient 

 13:18 Vigerslev Allé Røg fra tag/ Ild i knallert op ad bygning. Ved brandvæsenets ankomst var knallert delvist  
 slukket af tililende. Efterslukket med vandslukker samt foretaget eftersyn i  
 bygning. ¤ ruder revnet på bygning samt diverse sodskader på facade. Politiet  
 overtog opgaven. 

 13:28 Valhalsgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 13:46 Søbyvej Redning andet Assisteret ambulance med nedbæring af tung patient. 

 14:50 Strøbyvej Brud på Gasledning Eftersyn - sikring af skadestedet med HT. 

 14:55 Amalienborg Slotsplads Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 16:02 Amagerbrogade Røg fra Lejlighed/ Glemte popcorn i mikrobølgeovn, slukket af beboeren før brandvæsnets ankomst. Foretaget 
  eftersyn samt udluftet trappen. 

 



 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 18:03 Hf. Sydgrænsen Naturbrand-Mindre brand/ Mindre brand i stakit, slukket af beboeren før brandvæsenets ankomst. Foretaget  
 eftersyn, iab. 

 20:28 Amager Strandvej Brand Andet/ Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 21:52 Gammel Køge Landevej Ass. til ophjælpning/ Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 22:51 Gullandsgade Eftersyn Beboer kunne lugte benzin i opgang. Foretaget eftersyn. Lugten stammede  
 formentlig fra knallert i kælderen. Foretaget udluftning af opgang. 

 00:06 Haraldsgade Skraldespand i det fri-Brand/ Ild i container på gaden, slukket med HT-rør. 

 04:20 Rentemestervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 05:13 Lautrupsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 
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