
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-04-2017 til kl. 08.00 den 26-04-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:31 Hammerholmen Brandalarm Alarmen aktiveret af damp fra ovne. 
 
 09:06 Toldbodgade Brandalarm Blind alarm idet varme fra antændt biopejs havde aktiveret melder. 

 10:09 Roskildevej Redning Andet Assistance til politiet med eftersøgning for savnet person i  
 Damhussøen. Eftersøgt bredden hele vejen rundt om søen med lille  
 gummibåd, Intet at bemærke. Overfløjet området med drone med termisk kamera,  
 Intet at bemærke. Å løb fra Hvidovre Station til Jyllingevej afsøgt til fods, Intet at bemærke. 

 10:31 Horsebakken Eftersyn Eftersyn grundet aktiveret privat røgmelder i lejlighed. Fremkørsel  
 afbrudt efter telefonisk henvendelse til lejlighedens beboer. 

 11:50 Grønnemose Allé Naturbrand Glødebrand i vejtræ, slukket med HT-rør. 

 11:53  Rødovrevej Brand i bygning Eftersyn af ejendom, der angiveligt har fået for meget strøm ind via elkablerne.   
   1 røgfyldt lejlighed evakueret, grundet ild i brødrister. HPFI i lejligheder og kælder afbrudt. 
   Eftersyn i andre lejligheder foretaget. Årsag viser sig at være el-skab der er påkørt af græsklipper. 
   for enden af bygningen . Radius el rekvireret. 

 12:04 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning  
 tæt på detektoren. 

 12:06 Lygtemagerstien Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed i beboelsesejendom. Adgang etableret med stige til  
 altan med åben altandør. Konstateret ild i klude på altan. Slukket  
 brand og udluftet lejlighed. Overdraget skadestedet til politiet. 

 12:10 Sundbygårdsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 13:37 Hanstholmvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrøg tæt  
 på detektoren. 
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 13:59 Oksens Kvarter         Brandalarm               Alarmen aktiveret af os fra madlavning. 

 

 14:16 Oehlenschlægersgade Brandalarm Ild i skraldespand, slukket før beredskabets ankomst. Udluftet P- 
 kælder. 

 14:21 Hovmestervej Trafik ulykke Færdselsuheld med 2 personbiler, uden tilskadekomne. Overdraget  
 skadestedet til ambulancetjenesten. 

 19:58 Ørestads Boulevard Færdselsuheld Bil mod bil, ingen personskade. Det ene køretøj havde ramt lyssignal,  
 således signalet var gået i lyskurven. Teknikker tilkaldt. Opsamlet div.  
 stoffer efter færdselsuheld, samt foretaget rengøring af kørebanen.  
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 20:09 Digevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

 20:38 Tranehavegård Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 patient. 

 21:30 Solkrogen Ild i udhus Ild i tønde med brænde, slukket med 10L vandslukker. 

 22:00 Sjælør Boulevard Ild i knallert Ild i knallert, slukket med Ht-rør. 

 23:08 Grønjordsvej Ild i container i bygning Ild i støvsuger, liggende i kurven på en lift. Slukket med HT-rør, og  
 bygningen efterfølgende udluftet. Skadestedet overdraget til vagt  
 firma. 

 23:54 Kirkebjerg Allé Røg fra Lejlighed Beredskabet sendt til røg fra lejlighed. Borger havde via nødkald,  
 kontaktet hjemmeplejen. Ved ankomst ses ingen røg eller flammer. 
 Taget døren til lejligheden, og konstateret at der var tale om en cigaret 
 tabt på trægulv uden fare for antændelse.  
 Repareret døren og tilkaldt hjemmeplejen for at berolige borgeren. 

 00:48 Meinungsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra ovn. 
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 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 01:14 Nørrebro Vænge Eftersyn Eftersyn på trapper pga. kraftig røg udvikling fra ovn i stueplan,  
 intet at bemærke. 

 

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