
 

DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-04-2016 til kl. 08.00 den 14-04-2016 

 
Tidspunkt Adresse   Melding   Beskrivelse 

 
08:21  Vejlands Allé    Trafik ulykke    Sikring og oprydning af skadested i forbindelse med trafikuheld.  
 
09:39 Lavendelstræde   Brandalarm    Årsag til blind alarm var damp fra rengøring.  
 
10:14  Fortunstræde    Brandalarm    Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren.  
 

10:16  Søndre Fasanvej   Ass. til ophjælpning   Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
11:14 Jernholmen    Brandalarm   Alarm aktiveret grundet damp udslip.  
 
11:21 Bernstorffsgade   Brandalarm    Årsag til blind alarm var damp fra bad.  
 
12:09  Tesdorpfsvej    Brandalarm    Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af  

anlægget under udførelse af andet arbejde.  
 

12:58 Sturlasgade    Brandalarm    Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
      arbejde tæt på detektoren. 

 
13:06  Amagerfælledvej   Brandalarm    Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
       madlavning 

 
14:02  Oceanvej    Brandalarm    Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
       arbejde tæt på detektoren.  
 
14:21  Sundbygårdsvej   Brandalarm    Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 
14:57 Hammerholmen  Brandalarm   Blind alarm grundet håndværkeres arbejde  
     
15:19  Magistervej    Ild i knallert   Ild i knallert, slukket med 1 HT-rør.  
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16:16 Brostykkevej   Ild i affald   Ild i træaffald, slukket med HT. 
 
16:22 Motorring 3   Trafik ulykke   Sikring af skadested, samt oprydning på kørebanen. 
 
17:48  A.F. Beyers Vej    Ass. til ophjælpning   Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
18:09  Carl Jacobsens Vej   Brandalarm    Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
       arbejde tæt på detektoren.  
 
19:29  Vandkunsten    Brandalarm    Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:16  Tietgensgade    Brandalarm    Årsag til blind alarm var damp fra ødelagt varmvandsbeholder.  
 
22:09  Sundholmsvej    Brandalarm    Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
       detektoren.  
 
22:11  Vandkunsten    Brandalarm    Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
23:25  Kirsebærhaven    Ild i Container     Brand i 600L plastcontainer, slukket med 1 HT- rør.  
 
00:13  Kirsebærhaven    Ild i Container   Brand i 600L plastcontainer, samme container som var antændt tidligere.  
       Slukket med 1 HT- rør. 
 
00:18  Enigheds Allé    Ild i Bil   Ild i Bil i det fri Brand i bil, slukket med 2 HT-rør 
  
05:11  Banegårdspladsen   Brandalarm    Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
06:50 Avedøreholme   Brandalarm   Blind alarm, melder aktiveret grundet parfume i melder. 
 
YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03  
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