
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-09-2017 til kl. 08.00 den 28-09-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 

 08:01   Stamholmen   Brandalarm       Blind alarm, grundet fugt i brandmelder. 

 08:13   Egelundsvej   Brandalarm       Blind alarm, grundet damp fra rengøring.  

 08:47   Frederikssundmotorvej  Trafik ulykke       Sikring af skadested.        

 09:52 Amagerfælledvej        Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
 Artikel. 

 10:47 Mozarts Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:22 Brøndbyøstervej Brandalarm       Blind alarm, ukendt årsag. 

 11:39 Stamholmen Brandalarm       Blind alarm, ukendt årsag. 

 11:58 Rebæk Søpark Brandalarm       Blind alarm, ukendt årsag. 

 12:11 Falkoner Alle Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 12:14 Trekronergade Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i sofa, næsten slukket ved ankomst, efterslukket med HT. rør. 

 12:59 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 13:15 Nørrebro Vænge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på melder. 
 
 13:17         Fengersvej             Brandalarm Blind alarm. Ukendt årsag.                                                                           
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 13:45 Borgmester Jensens Allé Røg fra trappe Mad som var brandt på, var årsag til røg i lejlighed samt på  
 trappe, eftersyn foretaget i diverse lejligheder da det var svært at  
 lokalisere hvor branden var, maden var taget af komfuret og smidt  
 i skraldespanden da brandvæsnet fandt frem til den enkelte  
 lejlighed, og beboeren som brandvæsnet havde talt med ved  
 ankomst til opgangen, havde orienteret om at hun ikke havde brand 
  eller brændt noget mad på og efterfølgende forladt stedet. Døren  
 til denne lejlighed samt nabolejlighed brudt op for at finde frem til  
 branden, lejligheden udluftet, skadestedet overdraget til  
 skadeservice samt politi. 

 14:07         Amagermotorvejen Brand i bil i det fri Ild i bil på motorvej, intet fundet. 

 16:12         Avedøreholme Brandalarm Blind alarm, pga. af service på anlæg. 

 16:17 P. Knudsens Gade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 
 
 18:35         Brandholm Alle         Redning Person hjulpet fri, fra redskab. 
  
 18:46         Motorring 3            Trafik uheld Sikring af skadested, oprydning og spuling af vejbane. 
 
 19:35         Byvej                 Brand Ild i knallert i tunnel, slukket med HT. rør.   

 20:23 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 22:09         Medelbyvej            Brandalarm Blind alarm, uden påviselig grund. 
 
 03:06         Medelbyvej            Brandalarm Blind alarm, grundet fejl i detektor.  

 06:16 Vibekegade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 07:27 Dampfærgevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 07:44 Horsebakken Ild i bil Ild i bil, slukket før beredskabets ankomst.                               

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