
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-05-2017 til kl. 08.00 den 21-05-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 10:19 Jernbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:33 Thorsgade Elevator stop Åbnet elevator og hjulpet 2 voksne og 1 barn ud. Den tilkaldte  
 ambulance var der ikke behov for og en tekniker var tilkaldt til at  
 servicere elevatoren. 

 10:55 Øster Farimagsgade Eftersyn Eftersyn af åbenstående vindue på skole. Ved beredskabets  
 ankomst er pedelen tilstede på skolen, oplysning om vindue  
 videregivet. 
 
 11:09         Gamle Landevej         Brandalarm               Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag. 

 12:18 Visbygade /  Naturbrand-Mindre brand    Personer har tændt op i mindre grill, ingen fare for brandspredning. 
 Stockholmsgade 

 12:22 Matthæusgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 rengøring. 

 13:26 Saxogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 13:34         Rødovre Centrum        Brandalarm         Blind alarm. Pga. madlavning.  
  
 14:13         Kanalholmen            Brandalarm       Blind alarm pga. håndværkers arbejde tæt på melder. 

 16:49 Henrik Harpestrengs Vej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 
 
 17:42         Hvidovre Stationscenter   Brandalarm      Blind alarm, eftersyn fortaget intet at bemærke. 

 17:51 Søndre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
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 18:18         Carl Jacobsens Vej        Brandalarm             Blind alarm, uden påviselig grund. 

 19:27         Paul Bergsøes Vej         Forurening             Sikring af skadested, opsamling og spuling af gade. 

 19:49         Støberigade             Brandalarm             Blind alarm, melder aktiveret pga. teater røg.  

 20:15         Hvidovre Hospital         Redning               Assistance til personale. 

 20:28         Folehaven              Spuling af gade      Assistance til ambulancetjenesten.  

 20:30 Øster Allé / Per Henrik  Ild i skraldespand Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT-rør. 
 Lings Allé 

 20:48 Hyrdevangen Ild i skraldespand Ild i skraldesæk med gulvslibningsaffald liggende på gadehjørne,  
 slukket med 1 HT-rør tilsat skum. 

 20:54 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Anden årsag til blind alarm, en linjedetektor var aktiveret på grund 
 af lysindfald. 

 22:27 Radisevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 23:10 Slotsherrensvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
 00:39         Byparkvej              Brandalarm              Falsk alarm, brandtryk aktiveret uden grund.  

 01:01 Præstekærvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 03:35 Nørre Farimagsgade Naturbrand-Mindre brand Ild i legeredskab på legeplads (sørøverskib) 
 Slukket med 1 HT-rør tilsat a-skum. 
 Legeredskab mindre brandskadet på den ene side (ca. 3m2) 
 Kontakt med politiet. 

 04:14 Nærumgade Eftersyn Melding om aktiveret røgalarm i en beboelsesejendom. Lokaliseret  
 lejligheden, ingen beboere hjemme. Rejst drejestige for adgang via  
 åbenstående vindue og afmonteret batteriet i røgalarmen. Lagt  
 besked om beredskabets besøg og hensigt. 
 21. maj 2017                                                                                                                        Side 2 af 3 



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