
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-03-2016 til kl. 08.00 den 26-03-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

  

11:30 Sollentuna Alle 6 Brandalarm Blind Alarm, ukendt årsag.  

13:02 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra et baderum. 

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

 15:15 Gammel Strand Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:37 Nygade Eftersyn Mindre brand i container slukket med et højtryksrør tilsat A-skum. 

 16:05 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
 uden at have frakoblet gruppen. 

 16:52 Moseskellet Redning Assistance til politiet med eftersøgning og bjærgning af en taske fra mosen. 

 18:06 Emdrupvej Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor en personbil påkørte to  
 parkerede biler. 
 Føreren tilset af akutlægen. 
 Ryddet op på skadestedet efter aftale med politiet som overtog skadestedet. 

 21:26 Blegdamsvej Redning Assistance til politiet. 
 Drejestigen rejst for at nedtage løse mursten fra forladt. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 22:15 Bystævneparken Bål på gade Ild knallert slukket med et højtryksrør. 
 Knallert udbrændt. 

 23:17 Istedgade Eftersyn Blind alarm, idet der var tale om levende lys i et vindue.  
 Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
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22:17 Horsedammen 42 Brand alarm Blind alarm, årsag ukendt  

23:52 Hornemanns Vænge Brandalarm Mindre glødeband i lænestol slukket ved beredskabets ankomst af personalet. 
 Foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke. 

 01:07 Højstrupvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 01:41 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg. 

 04:44 Humlebækgade Eftersyn Blind alarm, idet en intern røgmelder var aktiveret uden påviselig grund. 

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