
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 15-01-2018 til kl. 08.00 den 16-01-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
 

 08:45   Kettegård Alle   Brandalarm      Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på melder.  

 09:53 Ravnsborg Tværgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 11:20 Fabrikmestervej Brandalarm. Blind alarm, idet en flammedetektor var aktiveret uden påviselig  
 grund. 

 11:41 Borgervænget Brandalarm. Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 brandvæsenets ankomst. 

 13:22 Kløvermarksvej Brandalarm. Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 14:02 Lygten Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig rygning af E- 
 cigaret tæt på detektoren. 

 14:51 Sluseholmen Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 15:31 Valdemarsgade Brand Ved ankomst let røg fra tørretumbler i møntvaskeri. Slukket for  
 strømmen og foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at  
 bemærke. Efterslukket med CO2-slukker. Overdraget skadestedet til  
 anlægsejer. 

 16:09 Pakhusvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 18:06 Sønder Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 18:09 Allegade / Gammel  Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med HT. rør. 
 Kongevej 

 18:52 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.                         
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 19:49 Kalvebod Brygge Brand Andet Melding om løst banner på bygning. Mødt ej i brug. 

 20:09 Hvidovrevej Ild i lejlighed     Ild i køkken, slukket med 1 HT. rør.  

 23:44 Pile Alle Brandalarm Ved ankomst mødes Beredskabet af beboere og en alarm kan  
 høres. Undersøger inde i bygninger og ude i det fri, men lyden kan  
 ikke stedfæstes. Lyder ikke som en normal ABA eller intern  
 røgalarm. Efter ca. 10 min. undersøgelse forlades stedet. 

 00:12 Sundholmsvej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 01:39         Sønder Fasanvej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 03:50 Bryggergade Brandalarm. Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af dement beboer. 

 06:44 Ny Vestergade Brandalarm. Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

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

 16. januar 2018 Side 2 af 2 


