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08:42  Borgervænget  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
09:00  Langebrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.  
 
09:23  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
11:03  Solbjergvej  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
11:21  Universitetsparken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
  
11:25  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
11:29 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm pga. støv fra håndværkere. 
 
13:41  Gamle Vasbygade Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren.  
 

14:17  Æbeløgade   Eftersyn   Eftersyn for røg og flammer fra tag. Ved nærmere undersøgelse var det ingen brand. Det anmelder  
havde antaget for flammer og røg, viste sig at være røg fra grill. Foretaget eftersyn IAB. Vejledt 
personale på terrassen.  
 

14:35  Applebys Plads  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
14:36 Brandstrupvej  Brandalarm  Blind alarm pga. håndværkere. 
 
15:05 Egegårdsvej  Brandalarm  Blind alarm pga. uforsigtig omgang med lighter nær brandmelder. 
 
 



 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-01-2018 til kl. 08.00 den 12-01-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
12-01-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 2 af 2 

16:12 Seminarievej  Ild i bil  Røg observeret fra bil men ved ankomst er der intet at bemærke. Bil gennemgået med termisk  
kamera. Overgivet til politiet. 

 
17:53 Laurits Olsens vej Brandalarm  Blind alarm uden påviselig grund. 
 
23:05 Lykkebovej  Brandalarm  Blind alarm pga. damp fra bad. 
 
23:35  Arne Jacobsens Allé  Spuling af gade  Assistance til oprydning efter spildt fritureolie. Meget glat oliefilm udfor p-kælder. Fields egne  

medarbejdere ville rydde spildet op. Udlagt 2 poser alfob ved udkørsel. 
 

00:30  Amagerfælledvej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
02:02 Stationsparken Brandalarm  Blind alarm pga. teknisk fejl. 
 
06:42  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig støv fra produktionsanlæg.  
 
06:45  Vester Voldgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
06:49  Skriverstræde  Ild i villa   lld i bygning, ved ankomst til stedet kunne vi konstatere at der var brand i et snedker værksted/  

beboelse. Brand blev slukket med 2 HT, og ejendommen blev ventileret. Skadestedet overgivet til  
skadeservice firma. 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


