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08:51  Sjællandsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning. 
  

09:32  Johan Semps Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
forsyningsledningen. 
  

09:39  Godthåbsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:45  Dantes Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  

10:52  Sundbygårds vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
tæt på detektoren. 
  

12:24  Sigurds gade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
opvaskemaskine. 

 
12:36 Roskildevej  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværker. 

  
12:44  Hornemanns Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:25 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, eftersyn. 
 
14:29  Sigurds gade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

opvaskemaskine. 
  

15:11  Lundtoftegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af deodorant spray.  
 
15:22  Valby Langgade  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.  
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16:44  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
16:29 Brøndbyvester Boulevard Trafik ulykke   Sikring af skadested, oprydning. 
 
18:48 Gammelager  Brandalarm  Blind alarm, sprinkler påkørt. 
 
18:52  Thyregodsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient. 

19:41  Karen Blixens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra loftpynt.  
 
22:31  Brydes Allé   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  

at være advarselsblink på skurvogn som anmelder opfattede som  
ildløs. Eftersyn foretaget, iab.  
   

22:53  Juliane Maries Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:55 Brøndby Strand Station Brand-bil i det fri Ild i bil slukket med 2 HT-rør. 
 
23:27  Cort Adelers Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
  

23:32  Viborggade   Assistance til politiet.  Løs tagplade på stillads. Rejst drejestige og sikret tagpladen med strips.  
Overdraget skadestedet til politiet. 
  

 
 
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-04-2017 til kl. 08.00 den 06-04-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
05-04-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 4 

02:58  Langesund   Ild i lejlighed   Ved beredskabets ankomst er der kraftig ildløs i 1 sals lejlighed med  
røgspredning til trappe. Indsat 1 tur med HT-rør, via fortrappe for  
eftersøgning og af slukning af ildløs. Fundet og evakueret beboer fra  
lejlighed og overdraget beboer til ambulancetjenesten. Bagtrappe  
ventileret og tryksat, og via denne foretaget eftersyn i oven liggende  
lejligheder. Samt evakueret 3 beboere via denne, og overdraget dem  
til ambulancetjenesten. Foretaget eftersyn i naboopgang, på grund af  
røgspredning til 2 lejligheder. Begge lejligheder ventileret og udluftet.  
Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice firma. 
  

05:53  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
forsyningsledningen. 

07:53 Holbæk motorvejen Trafik ulykke  Sikring af skadested, 1. pt. Skånsomt udtaget, oprydning. 
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