
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 26-06-2016 til kl. 08.00 den 27-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 11:45 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 12:01 Vigerslev Allé Brandalarm Damp fra madlavning ved åbning af ovn. 

 12:02 Hovedvejen Brandalarm Blind alarm brandtryk aktiveret uden grund. 

 15:55 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 Detektoren. 

 16:03 Amagerbrogade Assistance til ambulance Assistance til ambulancetjenesten. 

 16:07 D B Dirchsens Alle Brand i villa Ild i køkkenloft. Loft nedrevet og slukket. Skadested overdraget til Skadeservice.   

 17:41 Strandvejen Redn.-Drukneulykke,  Assisteret Beredskab Øst og politiet med eftersøgning efter 2 fridykkere. Foretaget 
 paravane eftersøgning i et område på ca 2000 m2 - intet fundet. Efter cirka 2  
 timers eftersøgning blev aktionen afblæst. 

 18:11 Lersø Parkallé Oversvømmelse Assistance. Vandskade i køkken. Lukket for vandet på blandingsbatteriet samt  
 opsuget ca. 25 l vand med vandstøvsuger. Foretaget eftersyn i underliggende  
 lejlighed samt opsuget en del vand i denne. Skadeslidte ville selv kontakte  
 forsikringsselskab mv. 

 18:41 Ved Lindevangen Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 18:58 Sydhavns Plads Skraldespand i det fri-Brand Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 19:41 Borgmester Jensens Allé Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

 20:04 Gammeltoftsgade Eftersyn Eftersyn for defekt el-installation. Foretaget eftersyn med termokamera, fundet  
 varm el-samledåse. Ejendommen rekvirerede selv elektriker. 
 
 20:45         Rødovrevej             Ild i affald Mindre brand i aviser og affald slukket med HT. Rør. 



  

 20:50 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 00:18 Blågårds Plads Brand-MC/Knallert Ild i knallert, slukket med HT-rør tilsat A-skum. 

 00:46 Valdemarsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 02:41 Hørhusvej Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldebøtte, slukket med HT-rør tilsat A-skum. 

 03:18    Herstedvestervej        Ild i container Herstedvestervej/Egelundsvej ild i plastikskilt.  

 

 04:02 Livornovej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 04:32 Skydebanegade EL-instal.-Brand-Anlæg i det fri  Ild i knallert op ad bygning, slukket med HT-rør. Ruder varmesprængt til  
 forretningslokale. Ventileret lokalerne samt vækket beboerne på 1. sal for  
 eftersyn for evt røgspredning. Udluftet flere lejligheder. Ydermere blev også en bil  
 varmeskadet. Overdraget skadestedet til politiet. 

 06:29 Ålekistevej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 06:48 Vestre Teglgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 07:13         M Bechs Alle      Brandalarm Blind alarm fejl på anlæg, tekniker tilkaldt. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 



  


