
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-07-2016 til kl. 08.00 den 29-07-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:36               Risbjergvej            Brandalarm Blind alarm P.G.A. Håndværkers arbejde. 

 
 09:00   Halmtorvet Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

 09:44 Lille Kongensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra strygejern. 

 12:04 Islevhusvej Trafik ulykke Mindre færdselsuheld med minimal skade. Tilkaldt ambulance til 1 patient.   
 Skadested overdraget til politiet. 

 12:05 Venøgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:30 Sankt Annæ Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:55         Liljens Kvt              Brandalarm Blind alarm P.G.A. Håndværkers arbejde. 

 13:58 Rømersgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 14:12 Esromgade Trafik ulykke Mindre færdselsuheld, intet behov for beredskabets assistance. 

 16:20         Horsedammen          Naturbrand Ild i træstup slukket med vandslukker. 

 17:25 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 19:33 Utterslevgård Røg fra Lejlighed Mindre ildløs i avis i vindueskarm, slukket med lidt vand fra HT-rør. Lejlighed  
 ventileret med overtryksventilator, samt tørret gulv for slukningsvand.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 19:39 Enghavevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine. 

 19:40 Sundholmsvej Ild i affald Slukket mindre bål i cementrør, med HT-rør tilsat a-skum. 



 20:25 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 20:38 Jernbane Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 21:17 Ryesgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 00:11 Lily Brobergs Vej / Poul  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 
 Reumerts Vej 

 01:36 Rantzausgade Eftersyn Røg udvikling fra 3 containere, slukket med lidt vand fra HT-rør. Efterfølgende  
 udlagt skum i alle 3 containere. 
 
 07:47         Hornemanns Vænge     Eftersyn Fortaget eftersyn og fundet røg fra træstup som var trængt ind i bygning. Slukket med HT. Rør. 

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