
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-03-2018 til kl. 08.00 den 22-03-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:06 Fabrikmestervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stearinlys. 

 08:17 Nørrekær Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 

 08:49 Borgmester Fischers Vej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 09:28 Trippendalsvej Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:53 Løngangstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 10:35         Sofielundsvej           Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på detektoren.   

 11:45 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 12:38 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:10 Bymuren Trafikulykke Mindre færdselsuheld, sikring af skadested, samt oprydning.   

 14:26 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 14:39 Søtorvet Redning andet En svane var indfanget i fiskesnøre og blik. Frigjort svanen, svanen  
 havde det efter omstændighederne godt og kunne straks slippes løs 
 i naturen igen. 
 
 15:31         Banemarksvej           Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tær på detektoren. 

 15:34 Nyvej Røg fra bygning Røg stammede fra madlavning. Udrykning reduceret til sprøjten.  
  

  

22. marts 2018                                                                                  Side 1 af 3 

 



Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 

 15:52 Frederiksborgvej Eftersyn Beboere havde glemt boller i ovnen. Dette udløste  
 røgalarmen. Denne kunne dog ikke høres, da han var på besøg hos  
 underbo. Beboeren 2 tv havde alarmeret. 
 Ejer af lejligheden ventilerede selv vha. naturlig ventilation gennem 
 vinduer. 

 17:16          Amagermotorvejen Færdselsuheld Færdselsuheld mellem lastbil og personbil på Amagermotorvejen.  
                                                            Foretaget sikring af skadestedet med sprøjten.  
 Assisteret ambulancetjenesten med at tilse personerne. De  
 materielle skader var begrænset, begge køretøjer kunne køre derfra. 

 

 18:04 Slotsherrensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 19:06 Elmegade Røg fra lejlighed Ved beredskabets ankomst konstateres ingen brand i lejligheden,  
 men en bippende røgalarm som var løbet tør for batteri. Beboeren  
 var ikke hjemme, en civil betjent havde skaffet adgang til  
 lejligheden. Overdraget sagen til politiet på stedet. 

 20:49 Lundtoftegade Eftersyn En røgalarm var aktiveret i en lejlighed, ingen hjemme på adressen. 
 Skaffet adgang til lejligheden gennem dør fra køkkentrappen pga.  
 mistanke om glemt gryde på tændt komfur. Konstatere brød i tændt  
 ovn som udvikler kraftig os. Beboeren ankommer kort tid efter og  
 orienteres om situationen. Beredskabet afslutter med nødtørftigt at 
 retablere køkkendøren igen. 

 23:03 Dagmarsgade Ild i affald Mindre ildløs i storskralds oplag. Ildløs slukket med 1 HT. rør  
 tilsat A-skum. 

 23:58 Knippelsbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 02:19 Borgmester Fischers Vej Brandalarm Teknisk fejl på anlæg. Kort tid efter aktivering, nulstiller anlægget  
 sig selv. Anlægget havde lavet lignende fejl døgnet før. 
 Servicetekniker sat på sagen. 

 04:29 Flæsketorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 05:11 Brønshøj Kirkevej Assistance  Assistance til ophjælpning.    

 
. 

 

 

 

 

 

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