
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-10-2017 til kl. 08.00 den 04-10-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
 

 08:19   Priorparken   Brandalarm      Blind alarm, grundet håndværkers arbejde.  

 08:46   Rødovre Centrum  Brandalarm      Blind alarm, grundet håndværkers arbejde. 

 10:04 Robert Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 10:16         Nygårds Plads           Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde. 

 10:47 Amagerbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en  
 detektor. 

 11:38 Robert Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 13:12 Nikolaj Plads Gas udslip En 50 mm. bygasledning blev utæt ifm. gravearbejde. Foretaget  
 måling af gas, konstateret antændelige koncentrationer i området.  
 Defineret et fareområde, Nikolaj Plads 5-15, samt foretaget  
 afspærringer i samarbejde med politiet. Evakueret restaurant samt  
 orienteret beboerne om at blive indendørs. Tilkaldt HOFOR som  
 efterfølgende tættede det utætte rør, hvorefter afspærringen kunne  
 opløses. 
 
 13:17         Rødovre Centrum        Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde. 
  
 14:43         Rødovre Centrum        Brandalarm. Blind alarm, grundet rygning. 

 15:25 Rentemestervej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 produktionsanlæg. 
  
 15:45         Stamholmen            Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.                                                               
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 15:47 Bjergvænget Eftersyn Assistance til Københavns kommune med udskiftning af et batteri i  
 en røgmelder i en ældrebolig. 

 16:49 Kastanievej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 bad. 

 17:53 Bergthorasgade Eftersyn Privat ABA anlæg var aktiveret på trappe pga. åben dør under  
 madlavning. Eftersyn iab. Politiet overtog. 

 18:31 Arne Jacobsens Allé Elevator stop Teknikker ankommet inden beredskabets ankomst. 

 19:00         Hedemarksvej           Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 

 

 19:44 Voldboligerne Røg fra lejlighed Beboeren var kommet ud af lejligheden ved beredskabets ankomst.  
 Evakueret beboeren, tryksat trappen med overtryksventilator og  
 trægt ind i lejligheden med 1 højtryksrør. Konstateret mindre brand 
 som blev slukket med vand fra vandhane. Beboeren blev tilset af  
 ambulancemandskab og havde ikke yderligere behov for  
 behandling. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at  
 bemærke. Tilkaldt skadeservicefirma til følgeskadebekæmpelse.  
 Overdraget skadestedet til politiet samt skadeservicefirma. 

 20:53 Ourøgade Eftersyn Eftersyn af aktiveret intern brandalarm. Ved ankomst havde en  
 beboer retableret anlægget og oplyste at årsagen til aktivering  
 formenligt skyldtes tobaksrygning. Foretaget eftersyn, intet at  
 bemærke. 

 22:48 Dahlerupsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 
 
 06:25         Rigsdagsgården          Brandalarm Grundet fejltryk.                                                                                                     
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 06:57         Holbækmotorvejen      Trafik ulykke       Sikring af skadested og oprydning.   

 07:23          Rigsdagsgården         Brandalarm             Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.   

 

 

 

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

 4. oktober 2017 Side 3 af 3 


