
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-08-2016 til kl. 08.00 den 26-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:50 Kvæsthusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 09:34 Kvæsthusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 09:38 Lundbyesgade Trafik ulykke Sikring af skadested, hvor personbil havde påkørt 2 parkerede biler.  
 Skadested overdraget til politiet. 

 10:04 Kochsvej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst 

 10:07 Hejrevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 10:20 Kvæsthusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 10:28 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget 

  11:28                     Høvedstensvej                       Brandalarm                                  Blind alarm pga. Et fysikforsøg. 

 11:21 Vinkelager Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 11:30 Oslo Plads / Folke  Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med højresvingsulykke. Opsat afskærmning og  
 Bernadettes Allé assisteret ambulancetjenesten.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 11:39 Rolighedsvej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved BRV. Ankomst 

 11:48 Amagerfælledvej / Amager  Trafikulykke. Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld 
 Boulevard 
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 12:36 Købmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 12:55 Amagerfælledvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget. 

 12:57 Finsensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 13:50 Markskellet Eftersyn Stoppet på radio, da der ikke var behov for beredskabets assistance. 

 17:06 Ellebjergvej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Assisteret  
 ambulancetjenesten med at tage patienten skånsomt ud via sidedøren. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 
 
  17:39                      Randrupvej                             Forurening                                   Spuling af gade efter blod.  Brugt 100l vand. 

 18:11 Peder Lykkes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 20:09 Valdemarsgade Eftersyn Eftersyn i beboelses ejendom i forbindelse med aktiveret røgalarm i stue lejlighed.  
 foretaget visuelt eftersyn gennem vindue, iab. Kontaktet beboer, som ville komme 
 hjem og slukke alarmen. 

 21:17 Rolfsvej Ild i lejlighed Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke 

 00:32 Middelfartgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

 01:19 Gammel Strand Springtæppe Assistance ved springtæppeaktion. Stoppet under fremkørsel, da politiet havde  
 fået talt personen ind. 

 03:07 P. Knudsens Gade Ild i lastbil Ild i mini-lastbil, slukket med HT-rør tilsat a-skum.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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