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08:19 Else Alfelts Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

08:30 Herstedvestervej Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

08:31 Vestre Teglgade Brandalarm  Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

09:30 Ole Maaløes Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:43 Reberbanegade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren. 

10:05 Blegdamsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

10:55 Krystalgade  Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

11:07 Vibeholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 

11:19 Edvard Thomsens Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

11:22 Sollentuna Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:41 Valbygårdsvej  Redning  Under malerarbejde træder en person forkert og sidder fast i stige. Personen hjulpet fri af stigen  

og ønskede ikke yderligere assistance fra os. 

11:58 Rabarbervej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 



 

DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-10-2018 til kl. 08.00 den 04-10-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
04-10-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 2 af 3 

12:41 Dalgas Have  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

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

14:26 Digevangsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

14:45 Byparkvej  First responder First responder assistance til Region Hovedstaden. Assisteret ambulance ved behandling af patient. 

14:50 Bredgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra strygejern. 

15:47 Søvangsvej  Forurening  Eftersyn gr. benzinlugt fra kloak. Efter måling med gasdetektor, intet at bemærke. 

15:47 Trianglen  Assistance  Politiet rekvirere os til at besigtige taget på et stillads. En tagplade havde revet sig løs og landede  

på gaden, uden at ramme noget. Ejer af stilladsfirmaet var kaldt til stedet. Politiet overtager  

herefter skadestedet. 

16:22 A.C. Meyers Vænge Gas udslip  Gaslugt i køkken. Ved beredskabets ankomst var to vågeblus åben på gaskomfur. Disse blev slukket  

og der blev luftet ud. 

 

17:12 Sylows Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

19:07 Lyneborggade  Eftersyn  Mad brændt på i gryde. Røglugt spredt sig via bagtrappe til kælder. Eftersyn foretaget, intet at  

bemærke. 

19:37 Esther Møllers Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

20:31 Arne Jacobsens Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

21:07 Søborghus Park Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
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22:38 Præstelængen  Ild i bil  Kraftig ild i bil. Slukket med 2 HT rør og skum. 

22:50 Polensgade  Røg fra Lejlighed Mad glemt i ovn og på komfur, lettere røg i lejlighed og på hovedtrappe luftet ud. 

01:20 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

02:56 Prisholmvej  Ild i lejlighed  Ild i træplader og aviser i kælder. Udluftet trappeopgange og evakueret beboere. Slukket med HT- 

rør og overdraget skadestedet til skadeservice. 

06:13 Vigerslevvej / Folehaven Trafik ulykke  Sikring af skadested ved soloulykke. Oprydning og overdragelse til politiet. 

07:17 Kalvebod Brygge Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:36 Bremerholm  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret på grund af damp fra bad. 

07:47 Arne Jacobsens Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret på grund af damp fra bad. 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


