
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-01-2017 til kl. 08.00 den 05-01-2017 

Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

08:07 Ellebjergvej Røg fra bygning Blind alarm, idet anmelder antog røg fra rottebekæmeplse for ildløs. 

08:07 Motorring 4 Færdselsuheld Sikring af skadested. 

09:31 Brydes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

09:33 Frederikssundsvej Redning Andet Assistance med klimacontainer i forbindelse med stormflod. 

11:52 Hjertensfrydsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på 
detektoren. 

11:52 Henriksholm Boulevard Brandalarm Blind alarm. Upåviselig årsag. 

13:34 Bellmansgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på 
detektoren. 

13:43 Kastelsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:07 Borgmester 
Christiansens Gade 

Springtæppe Ved ankomst havde politiet fået kontakt til personen, og der blev ikke behov for beredskabets 
assistance. 

14:15 Holmbladsgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 

15:16 Halvejen Oversvømmelse Assistance til station Dragør i forbindelse med stormflod. 

15:45 Hvidovre Havn Oversvømmelse Sikring ifbm. Stormflod. 

16:00 Kastelsvej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

16:53 Bacheresmindevej Eftersyn Intet at bemærke. 

16:57 Sundbygårdsvej Brandalarm Ved ankomst tages imod af personale, som fortæller at det brænder i lejlighed på 1 sal. Indsat 1 tur 
med HT-rør for eftersøgning samt afslukning af ildløs. Ventileret trapperum og gangareal med  
overtryksventilator. Iværksat følgeskadebekæmpelse med vandsuger, da sprinkler var aktiveret i 
forbindelse med ildløs. Skadestedet overdraget til skadeservice. 

16:57 Dragør havn Ild i elinstallation Ild i lille transformator. DONG tilkaldt. 

17:52 Bendstrupvej Oversvømmelse Assistance i forbindelse med stormflod i Hvidovre. 



18:04 Lundtoftegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

19:01 Larsens Plads v. 
Toldbodgade 

Drukneulykke 
Ved beredskabets ankomst, har en snarrådig borger fået trukket personen op på kajkanten. På 
begyndt førstehjælp og overdraget personen til ambulancetjenesten ved deres ankomst. 
Stor ros til borgeren for den hurtige og livreddende indsats. 

19:21 Hyttebrovej Bygningsbrand Assistance til Taastrup. 

19:42 Hvidovre Strandvej Oversvømmelse Assistance i forbindelse med stormflod. 

20:46 Thorsgade Eftersyn Ild i dug, slukket af beboer før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, intet at bemærke. 

21:36 Asminderødvej Oversvømmelse Assistance med bærbar pumpe, i forbindelse med oversvømmelse. 

21:36 A.F. Kriegers Vej Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

23:13 August Wimmers Vej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

23:20 Ørnens Kvarter Færdselsuheld Personbil på taget. En person udtaget og overdraget til ambulance. 

00:11 Rantzausgade Eftersyn Ild i plast urtepotteskjuler, slukket af ejer før beredskabets ankomst. Udluftet lokaler, og overdraget 
skadestedet til politiet. 

00:39 Skoleholdervej Røg fra Lejlighed Ved beredskabets ankomst er der røg på trappe, og beboer er kommet ud af lejligheden. Ventileret 
og tryksat trapperum, og indsat 1 tur for eftersøgning og afslukning af ildløs. Slukket ildløs i 
soveværelse, og ventileret og udluftet lejlighed. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice 
firma. 

01:13 Frederik V's Vej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 

01:41 Bendstrupvej Oversvømmelse Stoppet på vej. 

02:24 Priorparken Brandalarm Blind alarm pga. os fra madlavning. 

02:52 Frederik V's Vej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. 

03:59 Dyringparken Ild i bil Ild i bil. Slukket med et HT-rør. 

04:08 Bendstrupvej Oversvømmelse Pumpning af vand fra kælder. 

     
 
 

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


