
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-06-2017 til kl. 08.00 den 13-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:56 Kirsebærhaven Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 09:46         Egegårdsvej            Brandalarm Blind alarm, alarmen aktiveret uden påviselig årsag. 

 11:05 Sluseholmen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 12:21 Vejlands Allé Assistance til ambulance Assistance til ambulancetjenesten ved trafikuheld 

 13:08 Amerika Plads Naturbrand-Mindre brand Mindre glødebrand i stolehynde på altan. Vicevært havde rejst en  
 stige til altan og smidt hynde ned på fortov før vores ankomst.  
 Hynde afslukket og stol kølet med vand. Overdraget til politiet. 
 
 13:50         Stamholmen            Brandalarm Blind alarm grundet teknisk fejl. 

 14:05 Strandboulevarden Trafik ulykke Rengøring af vejbanen, efter personpåkørsel. Spulet gaden med HT  
 rør efter aftale med politiet. 

 14:10 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:38 Wittenberggade STSK, Tilskadekomst-Øvrige/ Assisteret med afskærmning samt spuling af gaden i forbindelse  
 med person der var sprunget ud fra 10. sal. 

 16:10 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 

 16:20 Sølvgade Eftersyn Eftersyn for røglugt på trappe og i lejlighed. Foretaget eftersyn i  
 samtlige boliger i opgangen. Konstateret kraftig røglugt fra  
 lejligheden. Sprængt dør for adgang, fundet glødebrand i  
 affaldspose som dog var slukket før vores ankomst. Retableret  
 køkkendør. 
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 17:03 Kløvermarksvej Springtæppe Assistance ved springtæppeaktion. Mand i kran, kort efter  
 ankomsten vælger personen selv at klatre ned. 

 17:50 Sundparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 17:53 Ved Amagerbanen Brand-Bil i det fri Ild i førerrum på mindre lastbil, slukket med HT. 

 18:36 Århusgade Affaldsoplag i det fri-Brand Mindre bål anlagt på nedlagt togspor. Slukket med HT og politiet  
 orienteret. 
 
 18:45         Avedøre Tværvej        Redning andet Assistance til ambulance, med nøgler til op låsning af bom. 

 20:35 Øster Allé / Edel  Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket med HT-rør 
 Sauntes Allé 

 20:57 Matthæusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 22:19 Sundholmsvej Eftersyn Eftersyn for udløst røgalarm i lejlighed. Ved brv. ankomst var  
 røgalarmen slukket, maden der havde udløst alarmen var blevet  
 fjernet fra ovenen, ovnen slukket samt lejligheden udluftet.  
 Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 
 
 07:10         Valdemar Hansens Vej    Brandalarm Falsk alarm. Brandtryk aktiveret af ikke identificeret person. 

 07:24 Hedegaardsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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