
 DØGNRAPPORT                                         
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-10-2016 til kl. 08.00 den 25-10-2016 

  

 08:48 Hans Kirks Vej Brandalarm Den automatiske brandalarm aktiveret på grund af røg fra papirkurv  
 på værelse. Personalet evakueret beboer og slukket indhold i  
 papirkurven med vand før brandvæsenets ankomst. Foretaget  
 eftersyn og udluftning. 

 09:27 Nyelandsvej Brandalarm Blind alarm idet en linjedetektor var aktiveret på grund af at lift havde  
 brudt "strålen". Foretaget eftersyn.  
 
 09:50         Rørvang               Brandalarm Blind alarm fejlbetjening af anlæg. 
 

  

 10:15 Rentemestervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:25 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 10:48 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 
 
 11:23         Stamholmen            Brandalarm Blind alarm P.G.A. Damp fra rengøring.  

 11:53 Tietgensgade Trafik ulykke kassevogn og taxa kørt sammen i lyskryds. Alle personer var ude af  
 køretøjerne ved beredskabets ankomst, personer overdraget til  
 ambulancetjenesten. Sikret skadestedet og opsamlet div. stoffer samt  
 rengjort kørebanen. Overdraget skadestedet til politiet. 

 12:20 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af rengøring.  
 Foretaget eftersyn.. 

 14:15 Strandgade Brandalarm Melder aktiveret på grund af kortslutning i kaffemaskine. Personalet  
 havde slukket for strøm til kaffemaskinen. Foretaget eftersyn og  
 udluftning. 



 14:21 Helgolandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:45 Nyelandsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

  

 16:11 Brydes Allé Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 18:22         Engskolevej            Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 18:38         Nyager Vænge          Brandalarm  Røg fra lysarmatur. Ledning til lysarmatur afbrudt.  

 18:43         Stamholmen           Brandalarm       Blind alarm alarmtryk på kørt ved en fejl. 

 19:04         Odinsvej              Brandalarm                Blind alarm P.G.A. Vand i brandmelder.  

 19:39 Ekvipagemestervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 20:03 Østrigsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 

 21:57 Klitmøllervej Eftersyn Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  
 at være en biopejs på altan. Foretaget eftersyn. 

 00:45 Robert Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 02:46 Bryggergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 03:13 Bryggergade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 07:20 Lergravsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 07:20         Holbækmotorvejen      Trafikulykke               Sikring af skadested.  

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



  


