
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-10-2017 til kl. 08.00 den 26-10-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
25-10-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 2 

 
08:11  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:33  Prinsessegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
  
08:48  Kraftværksvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  
     beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.  
 
09:18 Stamholmen  Oliespild  Dieselolie spildt på Tankstation. Udlagt 10 sække Absodan. 
 
09:48  Prinsessegade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:51  Holbergsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers  
     beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.  
 
10:25  Ole Maaløes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
10:32 Rødovre centrum Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret pga. støv fra Håndværker.   
 
10:52  Rejsbygade   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
     arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  
 
11:27  Fabrikmestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
     håndværkers arbejde tæt på detektoren  
 
11:39  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
  
11:53  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:59  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
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     madlavning. 
  
13:28  Ravnsborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 

13:32  Esplanaden /   Tilskadekomst-Arbejdsplads Sikring af skadested i forbindelse med væltet lastbil.  
 Amaliegade  
 
14:50  Rigsdagsgården  Olie spild   Opsamling af olie ved udlægning af absodan på kørebanen, som  
     var blevet forurenet ved lækage på ukendt køretøj.  
 
19:24 Guldborgvej  El- installation  Ild i et el-skab i det fri. Slukket med 1 HT- rør. 
 
19:30 Brøndby Nordvej Eftersyn  Blindalarm. Eftersyn for røg fra altan. Intet at bemærke. 
 
22:30  Vinkelager   Container i det fri-Brand  Ild i container, slukket med HT ‘er tilsat A-skum  
 
23:54  Borups Alle   Brand-Bil i det fri  Brand i bil under bro. Slukket med 2 HT ‘er tilsat A-skum.  
 
00:58  Rabarbervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     produktionsanlæg.  
 
01:23  Bystævneparken  Brand-Bil i det fri  Ild i bil. Slukket med 2 HT ‘er. 
  
02:31  Kronprinsens vej  Brand-Bil i det fri  Ild i 3 biler med 50 meters mellemrum. Slukket med 2 HT ‘er tilsat a-  
     skum.  
 
02:40  Kronprinsens vej  Brand-Bil i det fri  Standset på radio 


