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08:57 Banegårdspladsen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

09:01 Borgergade  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

09:37 Laplandsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:46 Korsdalsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

10:02 Svanemøllevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

10:13 Hammerichsgade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

10:39 Arne Jacobsens Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

10:45 Tøndergade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

12:02 Meldahlsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:05 Holmbladsgade Spuling af gade Sikring af skadestedet og rengøring af kørebanen. 

12:43 Gamle Vasbygade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:43 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved. 

13:24 Gamle Vasbygade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 



 

DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-10-2018 til kl. 08.00 den 16-10-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
16-10-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 2 af 3 

14:42 Havneholmen  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade i forbindelse med rengøring 

15:29 Rosenørns Alle Elevator stop  Melding om elevatorstop. Turen annulleret, da elevatorfirma nåede frem. 

15:32 Farvergade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

16:16 Ved Vesterport Eftersyn  Ild i bræt, der holder el-kabler på plads i sporet. Toggang stoppet og ildløs slukket med  

vandslukker.  

17:05 Yrsavej  Eftersyn  Ca. 1 m2 hæk brandskadet. Slukket inden beredskabets ankomst. 

18:10 Slotsherrensvej Bygn.brand  Udrykningen stoppet, da det drejede sig om bål i forladt bygning i.f.m. filmoptagelse. 

19:27 Solhusene  Eftersyn  Ild i gryde, slukket før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og tilkaldt skadeservice. 

20:00 Ågade  Trafikulykke  Flere biler involveret i harmonikasammenstød. 1 person udtaget skånsomt grundet nakkesmerter  

og overgivet til ambulancetjenesten. Sikret skadestedet med HT-rør og diverse afmærkning. Kørt  

de forulykkede køretøjer ind til siden og overladt skadested til politi. 

20:24 Østerbrogade  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand næsten slukket af tililende. Efterslukket med HT-rør. 

04:03 Halfdansgade  Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  

Antageligt røgnedslag fra fyring med brændeovn i området. 

06:49 Bryggerhesten  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 
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07:14 Nørre Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykfald i sprinkleranlægget. 

07:29 Trippendalsvej Brandalarm  Blind alarm, idet alarmen var udløst på grund af overgravet kabel. 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION: 

 

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


