
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 30-06-2016 til kl. 08.00 den 01-07-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:31 Kirsebærhaven Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren.  

 09:21 Byglandsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 09:37 Ørestads Boulevard Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 10:50 August Bournonvilles Passage. Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

 11:20 Brammingegade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 12:06 Colbjørnsensgade Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 13:41 Hovedvejen Brandalarm Blind alarm ukendt årsag. 

 14:17 Formervangen Brandalarm Blind alarm P.G.A. Håndværkers arbejde.  

 15:38 Finsensvej Trafik ulykke Færdselsuheld med 3 biler impliceret. Sikret skadestedet. Ambulancetjenesten  
 overtog skadestedet. 

 17:23         Lindevangs Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 20:45 Kettegård Alle Redning Andet Assistance til skadestuen. 

 23:07 Finsensvej Eftersyn I forbindelse med forsøg at tænde vandpibe gik der ild i en mindre gasflaske.  
 Branden var dog slukket ved brandvæsenets ankomst. Personen var dog blevet  
 lettere forbrændt. Overtaget af ambulancetjenesten. 
 
 23:33         Bibliotekvej            Ild i affald Slukket bål på bålplads med et HT. Rør.   



 00:48 Sundbygårdsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af kendt person. 

 01:34 Lundtoftegade Assistance til politiet Assistance til politiet. 

 01:48 Amaliegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 04:42 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Produktionsanlæg. 

 05:47 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:06 Ejby Industrivej Brandalarm Blind alarm fejl på skab intet at bemærke. 

 06:11 Grønnemose Allé Trafik ulykke Færdselsuheld med 2 biler impliceret. Alle patienter håndteret af  
 ambulancetjenesten. Sikret skadestedet samt foretaget oprydning på vejbanen.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

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

  


