
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-02-2018 til kl. 08.00 den 21-02-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:04 Roskildevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:00 Brønshøjvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  
 
 10:08         Rødovre Parkvej         Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde.  

 10:14         Randbølvej Brandalarm Turen annulleret. 

 10:56 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 10:59 Banegårdspladsen Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 13:30 Bellmansgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 16:44         Bredager               Eftersyn                 Lejlighed efterset med termisk kamera, intet at bemærke. 

 17:17 Esplanaden Brandalarm Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
 ankomst. 
 
 18:01         Tårnvej                Eftersyn                 Røg fra Grill. 

 18:23 Vermlandsgade Eftersyn Eftersyn for gaslugt. Runderet området med gasdetekter samt talt  
 med et par medarbejdere på stedet. Intet at bemærke. 

 18:31 Edvard Thomsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 19:09 Gamle Vasbygade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig rygning. 
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 19:19         Sneppevej              Bygn.brand  Mindre brand i Oliegryde. Gryden blev stillet i et badekar, og  
 håndklæderne samt viskestykker blev slukket med 1 HT. Lejligheden 
 blev lettere røgskadet, udluftning foretaget. 
 
 20:35         P. Knudsens Gade        Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 21:17 Stefansgade Bål på gade Intet fundet på adressen, politiet mødt. 

 
 22:22         Park Alle               Brandalarm Blind alarm ukendt årsag. 

 23:35 Vognmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 23:48 Rigensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 01:22 Gammel Kongevej Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed 4 sal, ved ankomst til adressen blev vi mødt af  
 anmelder. Hun kunne fortælle, at underboen var ved at rense sin  
 ovn, og madresterne i ovnen havde givet en masse røg. 2 lejligheder 
 udluftet. 
 
 03:48         Hammerholmen         Olie Spild                Opsamlet hydraulikolie fra lastvogn. 

 03:56 Richard Mortensens Vej Bygn.brand-Etageejendom Ild i byggemateriale på byggeplads. Ved ankomst til adressen, blev vi 
 modtaget af anmelder. Han kunne fortælle, at der var brand i nogle 
 byggematerialer på 1. og 2. sal. Branden blev slukket med 2. HT. 

 06:15 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 06:46 Rumæniensgade Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. 
 Ej i arbejde, utæt rør med mindre udsivning. 
YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 
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