
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-11-2017 til kl. 08.00 den 24-11-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
 

 08:41   Vestvej    Brandalarm       Blind alarm, grundet madlavning. 

 09:49 H.C. Andersens  Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et  
 Boulevard sprinklerhoved. 
  
 10:06 Kirkebjerg Alle          Brandalarm Blind alarm, grundet skadet brandtryk.  

 10:41 Rosenvængets Allé Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 

 11:05 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 11:21 Kongovej Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 11:37 Holsteinsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 rengøringsmaskine. 

 11:57 Gribskovvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  
 beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde. 

 12:07 Amaliegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:51 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 12:54 Dyringparken Brandalarm Blind alarm, grundet rygning tæt på melder.  

 13:01 Grønttorvet Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 Forsyningsledningen. 

 13:55 Kvæsthusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet håndværkers arbejde.  
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 14:07   Junggreensvej   Brandalarm      Falsk alarm, brandtryk aktiveret af ukendt person.  

 14:08   Østerfælled Torv  Brandalarm      Blind alarm, uden påviselig grund.  

 15:12   Plovheldvej   Brandalarm      Blind alarm, uden påviselig grund.        

 17:25 Hedemarksvej Redning Person ramt af tog, assistance til ambulancetjenesten.   

 17:28 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 18:06 Ny Østergade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 18:19 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 19:02 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 20:56 Sundparken Brandalarm Røg fra overophedet tørretumbler, havde aktiveret automatisk  
 brandalarmerings anlæg. Udluftet vaskekælder og afbrudt for  
 strømmen til tørretumbler. Beboere kontakter selv vicevært. 

 21:01 Jernbane Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 21:04 Amagerbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 21:18 Maribovej Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 23:16 Frederiksberg Allé Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 Beredskabets ankomst. 
 
 02:53         Rødovre Parkvej         Ild i bil Ild i bil, slukket med HT. Rør.  

 03:52 Forchhammersvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren.                                                            
 
 04:14         Valby Langgade         Brandalarm               Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.                                             
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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