
 

DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 11-07-2016 til kl. 08.00 den 12-07-2016 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 
12-07-2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Side 1 af 2 

 

08:06 Svendebjergvej Brandalarm  Blind alarm, idel en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

08:13 Hans Tavsens Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
arbejde tæt på detektoren.  

08:21 Frue Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

09:56  Store Harekærvej  Ild i bygning   Ild i kolonihavehus slukket. Iværksat følgeskadebekæmpelse og tilkaldt skadeservice.   

10:21 Rødovre Centrum  Brandalarm  Blind alarm, idet en centralskabet var aktiveret på grund af påkørt sprinkler.  

10:28  Nøjsomhedsvej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. ankomst.  

11:15  Sydhavnsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  

11:26  Peter Bangs Vej  Eftersyn   Eftersyn for mistænkelig lugt i butikker.  

11:51  Overgaden Neden Vandet  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  

11:56  Kettegård Alle  Bilbrand   Ild i bil i P-kælder.  Slukket ild i bil og udluftet større p-kælder med overtryksventilator. 

12:13 Kettegård Alle  Brandalarm   Brandalarm - Assistance til st. Hvidovre, i forbindelse med en ny brandalarm på  
Hvidovre Hospital hvor der allerede var en indsats i gang, bilbrand i P-kælder.  

13:13  Hvidkildevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  

13:56  Krumtappen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  

14:14  Lygten  Dieselspild  Dieselspild fra personbil på tankstation. 

15:52 Slotherrens Vænge Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af madlavning. 

17:05 Gammel Køge Landevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
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arbejde tæt på detektoren.  

17:05  Rantzausgade   Oversvømmelse  Sprunget vandrør, følgeskadebekæmpelse iværksat.  

17:29  Gammel Køge Landevej Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

23:05 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

23:36 Åmosevej  Brand-Mindre-El Mindre brand i opvaskemaskine, slukket før Beredskabets ankomst. Udluftet boligen og  

     tilkaldt skadeservice. 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03. 

 


