
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-02-2017 til kl. 08.00 den 28-02-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:11 Helgolandsgade Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 

 09:15 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 09:30         Ejby Mosevej           Trafik ulykke Mindre trafik ulykke. 1 patient overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning foretaget. 

 09:39 Langebrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. damp fra bad. 

 10:27 Juliane Maries Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 10:47 Halfdansgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 opvaskemaskine. 
 
 11:47         Priorparken            Brandalarm Alarmtryk påkørt af truck. 

 14:21 Herman Triers Plads Elevator stop Elevatorstop. Elevatorfirma var på stedet ved vores ankomst. 

 14:47 Rolighedsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren 

 15:02 Rolighedsvej Brandalarm Stoppet pr radio 

 17:24 Øresundsvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen 

 18:46 Møllerlodden Redning Andet Assisteret med at åbne dør til stue hvor et barn var låst inde. 

 19:53 Sundbygårdsvej Brandalarm Mindre brand/røg fra brødrister placeret på tændt komfur. Foretaget  
 eftersøgning og eftersyn i lejlighed. Udluftet lejlighed. 
 
 21:29         Rødovrevej             Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig årsag. 
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Tidspunkt     Adresse            Melding Beskrivelse 

 23:46 Henrik Harpestrengs Vej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 00:21 Motorring 3 Trafik ulykke Soloulykke. 1 bil påkørt autoværn, tilses i ambulancen. Oprydning foretaget. 

 01:17 Bertel Thorvaldsens Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 06:55 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde 
 på anlægget uden at have frakoblet gruppen 

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