
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-06-2017 til kl. 08.00 den 17-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:03 Bag Rådhuset Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 09:21         Gamle Landevej         Brandalarm Blind alarm uden påviselig årsag. 

 09:59 Robert Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
  

 10:00 Rødovrevej Brandalarm Blind alarm, aktiveret af håndværkers arbejde tæt på melder. 

 10:23 Bredager Brandalarm Blind alarm grundet trykfald på anlæg. 

 12:45 Havneholmen Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget 

 12:59 Howitzvej Redning Andet Assistance til Solbjerg Kirke. 

 13:12 Vesterbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 13:29 Mimersgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 opvaskemaskine 

 13:32 Per Henrik Lings Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 14:38         Avedøre Havnevej       Trafik ulykke Sikring af skadested ifb. med ambulances arbejde ved trafik ulykke. 
 

 16:01 Lykkesholms Alle Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog røg fra grill for ildløs. 

 16:27 Frederikssundsvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Begge  
 køretøjer flyttet ind til siden, og overdraget skadestedet til politiet. 

 17:23 Bellmansgade Ild i container Ild i container, slukket med HT-rør. 
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 17:55 Rosenørns Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine. 

 17:59 Stevnsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 18:33         Jagtvej                Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 popcorn maskine. 

 18:48 Søndre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig røg fra  
 udendørs grill. 

 20:01 Dannebrogsgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn  
 foretaget, intet at bemærke. 
 
 20:03         Stationsporten          Brandalarm Mindre ildløs i kørestol ifb. rygning. Slukket før ankomst. 
 
 21:30         Bødkerporten           Brandalarm Alarmen aktiveret af røgkanon til fest. 

 22:42 Islevhusvej Eftersyn Melding om ild i bænk, foretaget eftersyn i området, intet fundet. 

 23:20 Stefansgade Oversvømmelse Lukket for vandet i ejendommen, og overdraget skadestedet til  
 skadeservice firma. 
 
 23:12         Stenager               Brand i affald  Ild i sofa på boldbane, slukket med en HT’er. 

 23:40 Israels Plads Naturbrand Foretaget eftersyn i området, intet fundet. 

 02:04 Nyrnberggade Ild i lejlighed Gryde kogt tør for vand. Udluftet lejligheden og overdraget  
 skadestedet til politiet. 
 
 03:20         Kettegård Alle          Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig årsag. 

 03:35 Artillerivej Brand Andet Ild i havehynder på altan, slukket med vandslukker. 

 04:36 Amager Strandvej Springtæppe Beredskabet sendt til person, der var kravlet op i byggekran. Ved  
 ankomst er personen på vej ned, og politiet overtager der fra. 

 05:28 Vandkunsten Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 06:22 Vesterfælledvej Ild i affald Ild i madras, slukket med HT-rør. 
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 06:48 Knippelsbro Redn.-Drukneulykke Ved beredskabets ankomst er personen kommet op af vandet.  
 Overdraget personen til politiet. 

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

 17. juni 2017  Side 3 af 3 


