
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-04-2018 til kl. 08.00 den 06-04-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:13 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  
 arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen. 

 11:39 Asiatisk Plads Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret ved påkørsel. 

 12:27 Sigurdsgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

 13:03 Bag Elefanterne Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 13:12 Flintholm Alle Røg fra lejlighed Røg fra lejlighed grundet glemt mad på tændt komfur, slukket med  
 mindre slukningsmidler. Ventileret lejlighed og overdraget  
 skadestedet til vicevært og politiet. 

 13:40 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 15:11 Vodroffsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 18:02 Solbjerg Plads Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

 18:12 Sundbyvester Plads Ild i affald Ild i affaldsspand, slukket med HT-rør. 

 18:15 Matthæusgade Eftersyn Eftersyn idet varslingssignal var aktiveret i indkøbsmarked.  
 Efterset området, iab. 

 18:31 A.C. Meyers Vænge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
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 19:01 Sandbygårdvej Røg fra lejlighed Røg fra lejlighed grundet glemt gryde på tændt komfur. Udluftet  
 lejligheden og foretaget eftersyn, iab. 

 20:10 Rødovre Centrum Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning.  

 20:55 Kirkebjerg Allé Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed grundet madlavning. Beboer tilset af  
 ambulancetjenesten for røgforgiftning, iab. Udluftet lejlighed og  
 opsat røgalarm præventivt. 

 21:15 Arne Jacobsens Allé Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2  
 personbiler. 2 personer udtaget skånsomt og overdraget til  
 ambulancetjenesten. 1 patient indbragt til hospital for kontrol.  
 Kørt 1 bil til vejkant og overdraget skadestedet til politiet. 

 22:25 Århusgade Eftersyn Anmelder oplyser der er svag røglugt i opgang, ved ankomst  
 konstateres røg fra el skab. Kontrol med termisk kamera og elektriker 
 tilkaldt. Det viste sig at være en overbrændt hovedsikring. 

 22:38         Peter Bangs Vej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 00:39 Lautrupsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 02:00 Edvard Griegs Gade Eftersyn Eftersyn for røglugt i lejlighed. Ved beredskabets ankomst  
 konstateredes let røg i lejligheden stammen fra glemt stegepande  
 på tændt komfur. 
 Slukket for komfur, udluftet lejligheden og overdraget skadestedet  
 til politiet. 

 05:21 Hans Kirks Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 06:11 Bispebjerg Bakke Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 industrivaskemaskine. 

 06:35         J.C. Schiødses Vej Assistance Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient.                                                        
YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 
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