
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-08-2017 til kl. 08.00 den 29-08-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 
  

 08:18 Rødovre Parkvej        Brandalarm    Blind alarm, grundet håndværkers arbejde.  

 

 08:48 Frederiksborggade Assistance En større plastbeholder med brugt fritureolien var væltet og olien  
 flød langs rendestenen ned i kloakken. Beredskabet spulede den  
 spildte olie i kloakken og udlagde absodan over det resterende del  
 af spildet for at undgå faldulykker. 

 09:43 Norgesgade Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 10:30 Amerika Plads Brandalarmen Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 11:06 Motorring 3 /  Færdselsuheld Assistance til station Glostrup i forbindelse med færdselsuheld. 
 Motorringvejen 

 11:19 Fuglebakkevej Ild i affald Mindre glødebrand i paller i det fri slukket med et HT-rør. 

 11:28 Matthæusgade Brandalarmen Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning 
 af anlægget. 

 11:31 Arnold Nielsens  Røg fra bygning Assistance til station Hvidovre i forbindelse med røg fra bygning. 
 Boulevard 

 11:54 Haraldsgade Assistance Beredskabet sendt til ulykke på Metro byggeplads. Assisteret  
 regionen med patienten. 

 13:53 Præstelængen Røg fra kælder Ild i tøjbunke i vasketøjskælder slukket med en vandslukker og  
 kælderrummet udluftet. 

 14:01 Frederikssundmotorvej Færdselsuheld Assistance til station Glostrup i forbindelse færdselsuheld. 
 en / Nordre Ringvej 
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 14:28         Frydenhøjstien          Brandalarm       Blind alarm, ukendt årsag. 

 16:28 Motorring 3 /  Færdselsuheld Assistance til Station Hvidovre i forbindelse med færdselsuheld. 
 Motorringvejen 

 17:57 Radisevej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

 18:33 Gråbrødretorv Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 
 
 20:25         Tårnvej                Eftersyn               Mindre røgudvikling fra altan kasse, slukket med vand. 

 20:49 Margretheholmsvej Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade grundet  
 utæt sprinklerrør i P-kælder. 

 22:05 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Madlavning. 

 22:06 Jagtvej Eftersyn Eftersyn i forbindelse med røglugt i beboelsesejendom. Ved  
 eftersynet konstateredes lugten at stamme fra bålafbrænding. 

 23:35 Gammel Kongevej Ild i bygning Ild i ovn i bageri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 
 Udluftet bageriet og overdraget skadestedet til ejer og dennes  
 teknikker. 

 00:12 Frederiksborgvej Røg fra lejlighed Ild i håndklæde på altan, slukket med vandslukker. 

 01:01 Sjælør Boulevard Ild i bil Ild i 2 biler i det fri, slukket af patruljerende politi før beredskabets 
 ankomst. 
 Foretaget eftersyn af begge biler med termisk kamera samt udlagt  
 Absodan for opsamling af benzinspild. 
 Overdraget skadestedet til politiet. 

 01:06 Hans Kirks Vej Brandalarm Røg fra lejlighed på plejehjem grundet tobaksrygning i sengen. Ved  
 beredskabets ankomst havde personalet slukket mindre ildløs i  
 dyne med håndildslukker. Efterset lejligheden og udluftet denne  
 samt fællesareal. Der er ingen personskade. 
 Overdraget skadestedet til personalet samt rost disse for deres  
 indsats. 
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 01:14 Motorring 4 Ild i bil Ild i bil, i nødspor, slukket med 1 HT. rør.  

 03:04 Arne Jacobsens Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 03:15 Sankt Hans Torv Ild i affald Ild i affaldsbeholder samt 2 stole i det fri, slukket med HT-rør. 

 06:09 Leifsgade Assistance til opbæring Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
 Patient. 
 
 07:47         Islevbrovej             Brandalarm Blind alarm, uden påviselig grund. 

 

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