
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 17-12-2016 til kl. 08.00 den 18-12-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:50 Bogtrykkervej Røg fra kælder Ild i affaldscontainer i kælder, slukket af beboer før beredskabets  
 ankomst. Udluftet kælder og trapperum, samt foretaget efterslukning  
 af affaldscontainer med vandslukker. 

 11:06 Istedgade Røg fra Butik Personale havde før beredskabets ankomst, selv slukket ild omkring  
 stegeplade. Foretaget eftersyn med termisk kamera, iab. 

 11:43 Carsten Niebuhrs Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 

 13:54 Hvidovre kirkeplads Brandalarm Fyrværkeri eksploderet på offentlig toilet. Eftersyn samt reetablering. 

 

 13:55 Havneholmen Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret 

 14:52 Peter Bangs Vej Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Udlagt absodan  
 for opsamling af mindre olie spild. Fejet og rengjort kørebanen.  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 16:14 H.C. Ørsteds Vej Røg fra kælder Mindre ildløs i blade i bund af lyskasse, slukket med lidt vand fra HT- 
 rør. 

 18:03 Frederiksborggade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren 

 18:05 Eskildsgade Eftersyn Ild i olie i gryde, slukket af beboer før Beredskabets ankomst.  
 Foretaget eftersyn, fjernet hylde ved emhætte. Udluftet lejligheden  
 ved hjælp af overtrykventilator. 
 To beboere tilsat af ambulancepersonalet og kørt til kontrol på  
 hospitalet. 
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 18:37            Stevnsgade          Brandalarm Intern røgalarm aktiveret pga. røg fra madlavning i mikroovn 
 

 18:53 Krudtløbsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyveri sikringsanlæg.  
 
 
 18:58           Frk. Motorring 3          Trafik ulykke Ene ulykke. Bil mod autoværn. Teknisk fastklemt. Frigjort og overdraget til ambulancen.  

 19:35 Kobbelvænget Ild i container Ild i container, slukket med HT-rør. 

 20:01 Helgolandsgade Brandalarm Ild i dyne, slukket før beredskabets ankomst. Udluftet værelse samt  
 gangareal. 

 20:37 Georg Brandes Plads Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 20:46 Danneskiold-Samsøes Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning 
 
 21:16            Hvidovrevej              Brandalarm Blindalarm. Aktiveret pga. affyring af røgbombe ved ishockey kamp.  

  

 21:29 Voldfløjen Ild i container Ild i container i trappeskakt, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn,  
 iab. Overdraget skadestedet til politiet. 

 22:46 Eskildsgade Ild i lejlighed Ild i dyne, slukket af beboer før Beredskabets ankomst. Foretaget  
 eftersyn og udluftning, iab 

 23:08 Smyrnavej Eftersyn Ild i juledekoration, slukket med lidt vand fra vandhanen.  
 Juledekoration, vindueskarm brandskadet. Foretaget eftersyn og  
 udluftning af lejligheden, iab. 

 00:12 Bohrsgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 
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 00:15 Peder Lykkes Vej Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

 00:19 Brobyvej Eftersyn Eftersyn af skorsten. Træpilleovn overophedet. Afkølet. Røgalarm sat op i hjemmet. 

 03:01 Edvard Thomsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 04:00 Rothesgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning 

 07:03 Rothesgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen 

 

 

 

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