
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 02-11-2017 til kl. 08.00 den 03-11-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
03-10-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 3 

 
08:25  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
     håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
08:36  Dampfærgevej  Olie spild   Udlagt opsugningsmiddel på vejbane pga. oliespild. 
 
09:54 Stationsparken Brandalarm  Blindalarm idet en melder var aktiveret på grund af støv fra Håndværker. 
 
10:33 Kirkebjerg alle  Brandalarm  Blindalarm idet et alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund. 
  
10:39  Ullerupgade   Røg fra Butik   Brand i tørretumbler i møntvaskeri. Slukket med HT ‘er.  
     Røgspredning til for og bagtrappe, kælder samt overliggende  
     lejlighed. Kontor bagerst i vaskeri ligeledes røgskadet. Alle steder  
     belastet af røgspredning, ventileret vha. overtryksventilator.  
 
10:55  Skagerrakvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved  
     brv. ankomst.  
 
11:03  Vognmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
     håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:56  Vanløse Allé   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
     HBR påbegyndte opsugning af vand. Overdraget skadested til  
     skadeservice.  
 
12:00  Thorsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
     håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
13:06  Hareskovvej /   Olie spild   Udlagt opsugningsmiddel på vejbane pga. oliespild.  
 Pilesvinget 
 
13:57 Fortvej  Brandalarm  Blindalarm idet en melder var aktiveret pga. støv fra håndværker. 
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14:37  jyllandsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af patient 
 
14:51 Brøndbyøstervej/ Trafikulykke  2 Biler stødt sammen. Alle Personer ude ved ankomst. Udlagt Absodan.  
 Turpinssvinget 
 
15:40 Friheden Station Elevator stop  2 Personer hjulpet ud af elevator. 
 
16:10 Hvidovre stationscenter Brandalarm  Blindalarm. Aktiveret pga. Madlavning. 
 
17:01  Tomsgårdsvej  Røg fra Lejlighed  Melding om røg fra lejlighed. Ved fremkomst konstaterer HBR at det  
     er pga. glemt gryde på komfur. Før Beredskabets ankomst har beboer kølet gryden i vasken  
     og startet med at lufte ud. Beredskabet foretager eftersyn, let lugt  
     ellers intet at bemærke.  
 
18:02  Mellemtoftevej  Elevator stop   Elevatorstop med dårlig patient. DSB personale havde fået patient ud  
     ved vores ankomst. Ambulance overtager patienten.  
 
18:09  Skoleholdervej  Trafik ulykke   Trafikulykke med 3 involverede køretøjer, en bil ligger på siden ved  
     beredskabets ankomst. Bilen sat tilbage på hjul og en person  
     tilset af ambulance og læge. Oprydning af skadested og  
     overdragelse dette til politiet.  
 
18:32  Troels-Lunds Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk  
     artikel el. lign.  
 
20:16 Svanens Kvarter Brandalarm  Blindalarm idet en melder var aktiveret pga. røg fra rygning. 
 
 
20:12  Søndre Fasanvej  Naturbrand-Mindre brand  Nogle drenge havde prøvet at lave et bål i et jordhul. Det blev kun  
     til lidt gløder og røg slukket med en HT.  
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20:34  Sigynsgade   Røg fra Lejlighed  Udlagt HT, tryksat trappe. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
     Blind alarm, idet anmelders antagelse om brand ved nærmere  
     eftersyn viste sig at være flammeskær fra 4 stk. stearinlys.  
 
20:54  Strandfogedvej  Bygn.brand-Villa/Rækkehus  Assistance til station Glostrup – Ild i tørretumbler og vasketøjs kurv. 
     Tørretumbler taget ud i det fri og slukket med 1 HT-rør. Foretaget udluftning ved hjælp af 
     overtryksventilering. 
     Beboer tilset for røg. Intet at bemærke. 
      
 
21:58  Olufsvej   Forurening andet  Oprydning efter hærværk mod bus. Rengjort kørebanen for glasskår.  
     
22:48 Stenager  Brandalarm  Alarmen aktiveret pga. et sprunget vandrør. 
 
05:22  Svenskelejren  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:34  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:03 Køjevænget  Eftersyn  Eftersyn for røglugt på badeværelse med termisk kamera. Intet at bemærke. Røglugt stammede  
     formentligt fra optænding i brændeovn. 


