
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-07-2016 til kl. 08.00 den 06-07-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:25 Jernholmen EL-instal.-Brand-Anlæg Ild i varmeskab, med røgspredning til lager mv. slukket med HT, samt udluftet bygning.  

 08:26 Jægersborggade Røg fra Lejlighed Ild i Espressomaskine i køkken. Slukket med HT. Køkken kraftig brand- og sodskadet.   

 09:20 Amaliegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 10:28 Kalvebod Brygge Brandalarm Årsag til alarmen var damp fra bad. 
 
 10:55 Fælledvej EL-instal.-Brand-Anlæg Røg fra el-skab. Rekvireret DONG, der overtog skadestedet. 

 11:50 Ejbydalsvej Gas-Ledningsbrud Anmeldelse om mindre gaseksplosion i en udgravning. Ingen personskade. 
   Rekvireret politi, samt HMN til lukning af gas. Afspærret området, og udlagt sikringslange. 
 
13:13 Glentemosen Brandalarm Blind alarm, upåviselig årsag. 

 14:23 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 15:17 Nimbusparken Brandalarm Årsag til alarmen var damp fra bad. 

 15:58 Ørestads Boulevard Brandalarm Anlægget koblet til for tidligt efter rengøring af kælderen. 

 17:14 Tietgensgade Brandalarm Årsag til alarmen var ent varm vaffeljern. 

 18:11 Møntergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
   arbejde tæt på detektoren. 

 18:46 Motorring 3 Trafikulykke Solouheld med tre personer i køretøjet. Overdraget én patient til akutlægen. Ryddet op på stedet. 
 
 20:08 Spaniensgade Brandalarm Årsag til alarmen var damp fra bad. 

 21:25 Horsekildevej Eftersyn for gløder i tag Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
 korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
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 02:56 Ågade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 
 03:00 Øster Farimagsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
 04:57 Holbækmotorvejen Trafikulykke Bil påkørt autoværn. Ingen personskade. Trukket bil fri, og ryddet op på skadestedet. 

 06:48 Wildersgade Elevator stop Elevator stop, Åbnet elevator og hjulpet 1 personer ud. 

 06:58 Ørestads Boulevard Brand-Bil under tag Røg fra bil i P- kælder. 

 07:24 Bystævneparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren. 

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