
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-09-2016 til kl. 08.00 den 02-09-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 

08:04 Holmelundsvej Forurening Spild af 25 liter saltsyre. I indkørsel ved enfamilieshus. Væsken løbet i pumpebrønd. Fortyndet med  
  100 l vand. 

08:44 Mosedalvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra rengøring af tøj. 

 09:00 Colbjørnsensgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:01 Kettegård Alle Brandalarm Blindalarm, støv fra håndværker. 

09:23 Ålekistevej Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget 

09:26 Fredens Ark Spuling af gade Assistance til politiet 

09:36 Kløvermarksvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

10:04 Brøndbyvester Boulevard Trafik ulykke Uheld mellem lastbil og 2 biler, en person lettere kvæstet. Sikring af skadestedet samt oprydning.                                                                                                                                                                    

10:15 Motor ring 3 Trafik ulykke Motorcykel vælte, oprydning. 

10:55 Blegdamsvej Brandalarm lind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg 

11:05 Hvidovrevej Isl. Eftersyn Eftersyn.                                                                                                                              
 

12:32 Østergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 

12:35 Kochsvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen 

12:47 Skyttegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 



12:56 Kalvebod Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

13:45 Brydes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

14:48 Essendal Brandalarm blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag. 

15:56 Vibevej / Frederikssundsvej Trafik ulykke. Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld, samt opskærmning og  
 assisteret ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet. 

15:57 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

16:20 Essendal Brandalarm Detektorer udløst grundet rengøring med salmiakspiritus. 

16:28 Stærevej Eftersyn Blind alarm, idet en intern røgalarm var aktiveret uden påviselig grund 

16:45 Nygårds plads Brandalarm blind alarm, udløst pga. rengøring. 

17:31 Center Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 Detektoren. 
 
19:26 Hvidovre Enghavevej  Røg fra Lejlighed Ild i papir på komfur. Udluftning foretaget. Skadeservice tilkaldt for retablering af sprængt dør. 

  

21:32 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme 
  tæt på detektoren 
 
21:55 Storkens Kvarter Bål på gaden Anlagt bål i have, slukket af ejer.   

21:59 Peder Lykkes Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren 

00:10 Borgbjergsvej / Enghavevej Ild i container Mindre glødebrand i aviser, slukket med lidt vand fra HT-rør. 

00:18 Digevangsvej Brandalarm Blind alarm pga. madlavning. 

00:37 Hillerødgade Ild i lejlighed Ild i lejlighed, indsat 2 ture for eftersøgning og afslukning af ildløs. Bagtrappe og  
 fortrappe ventileret og tryksat.  
 Skadestedet overdraget til politi og skadeservicefirma. 

01:29 Blegdamsvej Ild i container Ild i 16kbm container, slukket med HT-rør tilsat a-skum. 

01:51 Galgebakken torv Brandalarm Blind alarm, uden påviselig årsag. 



01:57 Sjælør Boulevard Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 

02:05 Holsteinsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

02:37 Blegdamsvej ild i container Damp fra tidligere ildløs. 

05:37 Kristianiagade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

06:42 Sjælør Boulevard Eftersyn Blind alarm, idet en intern røgalarm var aktiveret uden påviselig grund 

07:39 Klintholmvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
    detektoren. 

07:39 Klintholmvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
    detektoren. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 


