
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 23-01-2018 til kl. 08.00 den 24-01-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:30 Jagtvej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 
 
 08:37         Stamholmen            Brandalarm Blind alarm, alarmtryk påkørt. 

 09:14 Rådmandsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 09:28         Neergårds Alle          Brandalarm Blind alarm, grundet støv.  

 09:29 Gammel Kongevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 10:20 Kongens Nytorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 11:01 Ryesgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:11 Nørre Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 12:20         Brøndby Stadion Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på melder.  

 12:56 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 13:41 Center Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 15:13         M Bechs Alle            Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.  

 16:24 Nyhavn Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 16:35 Staldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teater røg.                                                                       
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 16:38        Oldermandsvej          Redning                  Assistance til ambulancetjenesten med flytning af patient.  

 17:06        Rødovre Centrum        Brandalarm Blind alarm, uden påviselig grund.    

 18:51        Vermlandsgade          Brandalarm               Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 19:15        Helseholmen Kemiuheld Kemiuheld, 1000 L kemikalie løbet ud på asfalten, opsamlet og bragt videre.    

 19:19        Krystalgade             Brandalarm               Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra madlavning.  
  

 20:26        Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig 
 tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
 21:29        Neergårds Alle          Brandalarm Blind alarm, grundet rygning.  

 23:54        Jernbane Allé Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 01:21        Bystævneparken Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 
 
 05:56        Islevdalvej              Trafik ulykke Sikring af skadested, samt oprydning.        

 06:24        Lykkesholms Allé Oliespild Olie spild, skadestedet afspærret i samarbejde med politiet, spild af  
 ca. 1oo liter miljøhydraulikolie fra sprunget slange på lastbil, der  
 blev rekvireret assistance fra station T med mere  
 Absodan, dette udlagt på det forurenede område, køretøj fjernet,  
 skadestedet overdraget til Politiet. 

 06:37 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 07:30 Rabarbervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning. 

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