
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-04-2017 til kl. 08.00 den 25-04-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:39 Julius Valentiners Vej Redning Andet Assistance til hjemmeplejen. 

 09:19 Ny Kongensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers  
 arbejde med varme tæt på detektoren. 

 09:41 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 
 
 
 11:44           Rødovre centrum         Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. madlavning.   

 11:47 Carl Plougs Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:19 Hans Knudsens Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:21 Nordre ringvej Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. damp fra bad. 

 13:28 Roskildevej Ass. til ophjælpning Assistance til Frb. Kommune med flytning af patient. 

 13:37 Bredager Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. Stød/beskadigelse.  

 13:42 Vigerslev Allé Assistance Eftersyn af utæt brandhane 

 14:08 Blegdamsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 14:26 Digevangsvej Brandalarm Mindre brand i viskestykke på komfur, slukket ved ankomst. Efterfølgende udluftet.  

 15:31 Osvald Helmuths Vej Brandalarmen Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet 
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16:25            Sibeliusgade Ild i container Ild i container i det fri slukket med vandslukker. 

16:33 Grøndals Parkvej Færdselsuheld Ved beredskabets ankomst var to biler kørt sammen og der var  
 ingen personskade. Beredskabet sikrede skadestedet indtil politiets 
  ankomst og overdrog skadestedet til politiet. 

17:47 Gyldenløvesgade Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 Madlavning 
 
17:52            Stenager                 Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. madlavning.    

18:25 Jagtvej Bål på gade Bålafbrænding slukket med jord af personer i nærheden. Politiet  
 var på stedet. 

21:02 Bellmans gade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

21:31 Ørestads Boulevard Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren 

23:14 Otto Mønsteds Gade Assistance Beredskabet sendt til røglugt på kontor og undersøgte kontor samt  
 serverrum, men der var intet at bemærke. Undersøgt med termisk  
 kamera under gulvet, men der var intet at bemærke intet at  
 bemærke. Aftalt med personalet at de ringer ved røglugt igen. 
 
02:28           Hammerholmen           Brandalarm Blindalarm. Aktiveret uden påviselig grund. 

02:57 Polititorvet Assistance Sendt til røglugt på kontor. Foretaget eftersyn af ventilation men  
 der var intet at bemærke. Aftalt med personale at de kontakter  
 ventilationsfirma for eftersyn af anlæg. 
 
06:07            Priorparken              Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. madlavning. 

 
07:06            Rosenlundsvej            Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. brandtryk aktiveret.   
 

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