
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-03-2018 til kl. 08.00 den 03-03-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:50 Havnegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:12 Fuglsang Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 09:18 Svend Aukens Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:05 Reberbanegade Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 Beredskabets ankomst. 

 10:16 Amerika Plads Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

 10:31 Uplandsgade Elevatorstop Assistance i forbindelse med elevatorstop. Stoppet af  
 Alarmcentralen. 

 10:47 Nørre Voldgade /  Trafik ulykke Stoppet under fremkørsel. 
 Gothersgade 

 10:47 Nørre Voldgade Færdselsuheld Oprydning efter færdselsuheld. Fejet kørebane og skubbet biler ind  
 til siden. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
 11:53         Bibliotekstorvet         Brandalarm       Blind alarm grundet teknikers arbejde. 

 12:30 Sundholmsvej Brandalarm Mindre ildløs i papirkurv, slukket af beboer før Beredskabets  
 ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

 12:39 Ottiliavej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 13:08 Falkoner Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 13:14 Korfuvej Røg fra kælder Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
 sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 13:19 Solbjergvej Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 Beredskabets ankomst. 

 13:23 Jagtvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 16:19 Bystævneparken Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person. 

 17:41 Silkegade Brandalarm Blind alarm, idet alarm formentlig var aktiveret ved lækage i  
 sprinkleranlægget. 
 
 18:42         Valseholmen            Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.   

 19:16 Fiolstræde Røg fra Lejlighed Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn  
 foretaget, intet at bemærke. 

 19:19 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 19:52 Valhalsgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 20:17 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 

 21:25 Guldbergs Have Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed grundet glemt skærebræt på tændt komfur. 
 Ved ankomst konstateredes røg på fortrappe. Udluftet og tryksat  
 fortrappen og udlagt HT-rør til lejlighed på 2. sal. 
 Lejlighedens beboer tilset af ambulancepersonale. 
 Tilkaldt skadeservice, niveau 1 og overdraget skadestedet til disse. 
 
 21:30         Nyager                Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 21:32 Flintholm Alle          Assistance Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

 23:05         Nyager                Brandalarm               Blind alarm, ukendt årsag.                                                            

3. marts 2018 Side 2 af 3 

 

  



Tidspunkt Adresse             Melding Beskrivelse 

 

 

 

03:04  Overgaden Oven Vandet  Redning Person i vandet idet han var gået gennem isen. Ved Beredskabets  
 ankomst lå personen i vandet ved kajkanten. Iværksat  
 overfladeredning og bragt personen til land, hvor han blev afklædt  
 og pakket i varme tæpper samt folietæppe. Overbragt til  
 ambulancepersonale. 
 
03:45          Glostrup Station        Brand Ild i skraldespand, slukket med HT rør.  
 
06:06          Grønjordsvej          Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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