
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-07-2016 til kl. 08.00 den 03-07-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 11:57 Amager Strandvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 12:11 Krystalgade Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst 

 13:24 Nimbusparken BAAl Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret pga. damp fra bad. Foretaget eftersyn, iab. 

 16:32 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 17:02 Sundholmsvej Assistance ydelse To fugle havde forvillet sig ind i skraldeskur og kunne ikke komme til det fri. Dør  
 åbnet og fuglene fløjet ud i det fri. 

 19:22 Sankt Hans Gade Røg fra Lejlighed Ild i køkken i lejlighed på 2. sal, slukket med HT-rør. Tryksat trappen før  
 indtrængning i lejligheden. Opbrudt dør for adgang. Foretaget eftersyn og  
 udluftning af lejligheden. Indsat røgdykker hold i overliggende lejlighedder for  
 eftersyn og udluftning, begge døre opbrudt for adgang. Foretaget eftersyn på for  
 og bagtrappen, iab. Overdraget skadestedet til politiet. 

 19:36 Egholmvej Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig at være røg  
 fra grill. 
 
 19.52          Nordre ringvej         Brandalarm               Blind alarm. Aktiveret pga damp fra bad. 

 

 19:58 Sankt Peders Stræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 21:27 Vodroffsvej Oversvømmelse Sprængt vandrør i kælder. Lukket for hovedhanen til ejendommen. Beboer vil selv  
 rekvirere VVS for rep af vandinstallation. 

 22:55 Sankt Hans Gade Eftersyn Eftersyn fra tidligere ildløs, iab. 
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 23:53 Titangade Ild i bil Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. Skadestedet  
 overdraget til politiet. 

 05:23 Thorupsgade Assistance til politiet Assistance til politiet ved springpudeaktion. Stoppet af vagtcentralen da der ikke  
 var brug for Hovedstadens Beredskab. 

 06:34 Lyrskovgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

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

 3. juli 2016 Side 2 af 2 


