
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 22-02-2017 til kl. 08.00 den 23-02-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:55 Vingårdstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 09:31         Fabriksparken          Brandalarm Alarmen aktiveret af håndværkers arbejde tæt på melder. 
  
 09:33         Rødovre Centrum       Brandalarm Blind alarm, røg fra tyverisikring. 

 09:53 Omøgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af  
 rørsystemet. 

 10:45 Rymarksvej Naturbrand mindre glødebrand i træstub, slukket med HT rør. 

  10:56 Sollentuna Alle Brandalarm Blind alarm grundet madlavning. 

 11:47 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 12:46 Jernbane Allé Redning Andet Assistance til Region Hovedstadens ambulancetjeneste, åbning af dør. 

 13:13 Kanonbådsvej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  
 beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde. 

 13:17 Asger Jorns Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 13.43         Kærbyvej              Eftersyn Eftersyn for ild i skorsten. Intet unormalt fundet. 

 14:03 Linnésgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:40 Kigkurren Trafik ulykke Færdselsuheld, køretøj påkørt bagfra af anden billist. 
 1 patient overgivet til ambulancetjenesten, kunne selv forlade  
                                                            køretøjet. Mindre materiel skade på begge køretøjer. 
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 16:03          Frydendalsvej Skorstensbrand Skorsten renset og sod mv fjernet fra skorsten. 

 17:01          Gammel Kongevej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 17:46 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 19:24 Bernstorffsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 

 19:48 Bækkelunden Ild i bygning Overtændt tagkonstruktion på Villa slukket med 3 C-rør. 

 20:04 Rosenhøj Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 21:38         Smørumvej Røg fra Institution Ild i køkken. Oplag af plast mv på komfur antændt. Store dele af  
 institutionen røgfyldt ved ankomst. Brand slukket og bygningen  
 overtryksventileret.  
 Skadeservice tilkaldt og kontakt til institutionens ejer/ledelse. 

 23:05 Nørrebrogade Eftersyn Mindre røg fra kortslutning i elinstallation. 

 23:40 Hjørnelodden Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:51 Hedemarksvej Ild i container Rettelig adresse: Banehegnet. Ild i container, slukket med 1 HT-rør. 

 02:36 Bækkelunden Eftersyn Eftersyn på tidligere brandsted med termisk kamera. Intet unormalt fundet. 

 02:40 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  
 beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde. 
 Brandmelder udløst under afmontering af loftsplade. 
 
 04:02         Rødovrevej             Ild i skorsten Eftersyn foretaget med termisk kamera. Ildløs slukket før ankomst. 

 06:43 Røde Mellemvej Trafikulykke Mindre færdselsuheld. 1 patient overdraget til ambulancetjenesten. 

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