
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-06-2017 til kl. 08.00 den 14-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 10:05 Rigensgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med  
 ophjælpning af borger. 
 
 11:20         Smedeland             Brandalarm Blind alarm, pga. aktiveret sprinklerdyse. 

 11:35 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 11:41         Stationsporten          Brandalarm Blind alarm. Idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 12:23 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 12:50         Stamholmen Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.  

 13:38 Sankt Peders Stræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:41 Sigurdsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 13:55 Sønder Boulevard Bål på gade Anmelder oplyste at der var set høje flammer, ved optænding af 
 bålsted. Ved beredskabets ankomst var der intet at bemærke. 

 13:56 Dronning Olgas Vej Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 14:20 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 14:28 Hyltebjerg Allé Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med ophjælpning af borger. 

 14:39 Århusgade /  Bål på gade Mindre brand i maledåser og affaldstræ liggende i det fri, slukket  
 Kalkbrænderihavnsgade med en trykladet vandslukker. 
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 14:44         Sønder Fasanvej         Brandalarm      Blind alarm, detektor aktiveret pga. kraftig tobaksrygning. 

 14:46 Frederikssundsvej Trafik ulykke 2 biler i sammenstød - påkørt bagfra i lav hastighed 
 Intet behov for redning, AMB tilser pt. alle frikendt 
 Politi informeret. 

 15:49 Ågade Trafik ulykke Personbil skubbet på tværs af lastbil. 
 Begge biler kørt ind til siden. Lastbil lappet lidt med gaffatape for  
 videre kørsel. 
 Politi overtaget. 

 17:49 Halmtorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 19:18 Ørestads Boulevard Ild i affald Brand i bil på byggeplads, slukket med 1 HT-rør samt 1  
 pulverslukker. En palletank med kølervæske var varmepåvirket i  
 toppen, men ingen utætheder konstateret i beholderen. Orienteret  
 politiet samt ressourceperson fra pladsen på stedet. 

 21:33 Magistervej Assistance til politiet Assistance til politiet med oplåsning. 

 23:30 Bækkeskovvej Redning Andet Nedbæring af patient til AMB, fra 1.sal i villa. 

 23:47 Vingårdstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 00:22 Stilledal Container i det fri-Brand 40 fods container slukket med 2 HT-rør tilsat skum 
 Nabo container samt tilstødende skur afkølet udvendigt 
 Udlagt fødeslange fra brandhane 
 Eftersyn for røg og trykflasker i tilstødende skur. 
 
 01:41         Skyttehusene           Ild i bil Ild i 2 biler op af bygning, slukket med 1 HT. rør og tågesøm. 

 04:29 Buskager              Container i det fri- Opblussen af tidligere brand i samme container 
 Affald skovlet ud og efterslukket 
 Container fyldt med skum. 

 05:55 Dalgas Boulevard 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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