
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-05-2016 til kl. 08.00 den 05-05-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:31 Godthåbsvej Gasudslip Undersøgelse for gaslugt. Cyklist havde bemærket gaslugt fra udgravning. Muligvis  
 duft fra asfaltmaling på fundament. Intet udslag på gasdetektor. 
 
  09:02                      Brøndby Station                    Brandalarm Blind alarm, Udløst af tekniker.   

 10:41 Stevnsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

  10:42                      Tornehøj Brandalarm Blindalarm, udløst uden påviselig grund. 

 10:47 Knippelsbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:53 Nordre Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 10:55 Vasbygade Trafikulykke Mindre færdselsuheld, ej i arbejde. 

 12:19 Blegdamsvej Redning Assistance til ambulancetjenesten, mand faldet om i skakt. Personen var bragt til  
 terræn ved ankomst, ej i arbejde. 

 13:34 Tagensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 ABA-melding fulgt op af 112-melding om røg i kælder. Udrykningen opgraderet. 
 Ved ankomst oplyser man at røgen stammer fra lækagesøgning af kloaknettet. 
 Området udluftet og anlægget reetableret. 

 15:08 Mozarts Plads Trafikulykke Mindre færdselsuheld, kontakt til ambulancepersonalet, ej i brug. 

 16:38 Gadekærvej Brand Ved adkomst havde beboer slukket for tøjrulle. 
 Afbrudt for strøm ved relæ og vaskeri udluftet. 

 16:42 Tingskrivervej Brand Brand i skur på 20 m2 med containere. Slukket med 2 HT-rør. Skur og containere  
 kraftigt skadet. 
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 18:04 Vesterbrogade Trafikulykke Mindre færdselsuheld mellem bil og bus. Ingen personskade og mindre materiel  
 skade. Oprydning af kørebane. 

 18:44 Søndre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 22:18 Lersø Parkallé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 00:13 Sundholmsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 00:19 Trangravsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 00:57 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 02:25 Sundholmsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 05:23 Brydes Allé Brand i det fri Ild i invalideknallert, slukket med 1 HT-rør. 

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