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11:09  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra brug af hårtørrer.  
 
11:56  Tøndergade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 
11:57  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
12:12  Carsten Niebuhrs Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.  
 
12:40  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:57 Glentemosen  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

13:45  Sundkrogsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  
udførelse af andet arbejde.  

 
14:02  Gammel Kongevej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
14:29 Voldgade  Ild i affald  Ild i beklædning slukket med 1. HT  

14:34  Omøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:07  Muldager   Ild i træ  Ild i træstub. Slukket med HT rør.  
 
16:50  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
17:51  Store Kongensgade  Ild i container   Ild i container, slukket før beredskabets ankomst.  
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17:52  Carsten Niebuhrs Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

17:56 Hedemarksvænge Eftersyn  Stoppet på radio.   

18:35 Søndre Fasanvej Ild i lejlighed  Ved beredskabets ankomst kunne der konstateres røgudvikling fra lejlighed. Indsat et.  

     røgdykkerhold i lejlighed med HT rør samt eftersyn for røg og brandspredning til trappe og  

     overliggende lejlighed. Ved nærmere eftersyn finder man en mindre brand i køkken. Ingen  

     yderligere brandspredning til overliggende lejlighed. Under slukningsarbejdet finder man en  

     mistænkelig genstand på køkkenbordet i lejligheden. Politiet orienteres. Der besluttes evakuering  

     af flere opgange efter fund af genstand. Ved nærmere undersøgelse viser det sig at være batterier  

     til opladning. Ingen yderligere fare. Skadestedet overdrages til politi og skadeservice. 

20:29  Kenny Drews Vej  Assistance til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
21:21  Glucksvej   Røg fra trappe  Mindre ildløs op ad dør, slukket af beboer før beredskabets.  
 
22:08  Fensmarkgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
22:22  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
23:04  Rosenborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
23:23  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
00:38  Gammel Køge Landevej  Trafik ulykke   Solouheld, hvor bil havde påkørt 2 parkeret biler. Ryddet kørebanen for vragdele, og overdraget  

skadestedet til politiet.  



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-04-2018 til kl. 08.00 den 28-04-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
28-04-2018 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 3 

 
00:56  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
02:05  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
02:15  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
02:22  Vesterbrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
02:40  Hillerødgade   Ild i bil   Ild i bil i forbindelse med færdselsuheld, slukket med HT-rør.  
 
03:20  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 


