
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-03-2016 til kl. 08.00 den 30-03-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

10:45 Nyager Vænge 14 Brandalarm/DOA Blind alarm uden påviselig årsag 
 
10:47 Aggervej Eftersyn Foretaget eftersyn grundet melding om utæt gasflaske. Konstateret at gasbrænder 
 var fejlmonteret og gasslange var varmeskadet. Informeret ejer om at han skal sørge  
 for eftersyn af udstyret før det må bruges igen. 

12:02 Klubiensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

12:17 Amager Strandvej Trafikulykke Foretaget opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet  
 forurenet ved færdselsuheld hvor 2  køretøjer var involveret. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

12:42 Nyelandsvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
 uden at have frakoblet gruppen. 

13:58 Howitzvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:20 P-Vej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret ved overgravning af kabel i jord. 

14:56 Dunhammervej Skorst.brand-Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
15:05 Ejby Mosevej 219 Brand-Andet Ild i silo, slukket ved ankomst med egne vandkanoner. Eftersyn foretaget med termisk kamera 
     

15:14 Rådmandsgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

17:15 Borups Allé Brandalarm Ild i askebæger, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn  
 og udluftning, iab. 

19:06 Rysensteensgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
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23:24 Kattesundet Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

01:04 Jægersborggade Eftersyn Foretaget eftersyn ved restaurant efter hærværk, hvor ruder var blevet knust iab.  
 Ikke foretaget yderligere. Politiet overtaget skadestedet. 

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