
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-03-2018 til kl. 08.00 den 17-03-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
 

 08:27   Brøndby Møllevej       Brandalarm      Blind alarm, grundet damp fra bad. 

 09:12   Korsdalsvej            Brandalarm      Blind alarm, grundet madlavning.  

 09:46 Falkonergårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:13 Rolighedsvej Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 11:37 Randbølvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:24 Humletorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
 14:18         Gillesager              Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 17:05 Hermodsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 17:36         Priorparken            Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.  

 20:13 Havneholmen Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i  
 sprinkleranlægget. 

 21:33 Dronningens Tværgade  Trafik ulykke Trafik ulykke 
 / Store Kongensgade Sikret skadestedet. 2 biler kørt sammen 1 person tilbage i bil 
 overdraget person til ambulancen. 
 Fjernet biler og fejet kørebane 
 afviklet skadestedet. 

 21:49 Gamle Vasbygade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.                                                     
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22:08 Dronningensgade Brand Aktiveret røgalarm 
 Lyden har kunne høres i 3-4 timer før Beredskabets ankomst, kunne ikke  
 fastslå hvor lyden kom fra. 
 Ingen varme, røg eller lugt at spore i ejendommen.   
 Drejestige rejst for eftersyn. IAB 
 Beboere ville tage sig af det videre forløb. 

 

 00:33 Helgolandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 00:40 Solbjergvej Brandalarm Ild i skraldespand på perron. Slukket af metro personale før vores  
 ankomst. ABA reetableret. Drifts journal udfyldt. 
  
 00:51         Naverland             Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 05:35 Peder Lykkes Vej Assistance Assistance til KBH kommune med ophjælpning af borger. 

 06:35 Pilestræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 06:58 Dampfærgevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

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