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08:59  Gammel Jernbanevej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren.  

 
09:23  Nørregade   Elevatorstop   Åbnet elevator og hjulpet 1 person ud.  
 
10:02  Guldbergs gade  Færdselsuheld  Færdselsuheld hvor person var ramt af bil. Ingen fastklemt.  

Ambulance var på stedet. Ingen brug for Beredskabets hjælp.  
Overdraget skadestedet til politiet.  

 
10:08  Danstrupvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
10:13 Rødovre Centrum Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
 
10:38  Vognmagergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:54  Niti vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:21  Randersgade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
11:29  Kvæsthusbroen  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
12:11  Titangade   Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af fejl på anlægget.  
 
12:18  Islands Brygge   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs  

arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.  
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12:36  Wolters gade   Røg fra bygning  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste  
sig at være støv fra håndværker der sleb gulve.  

 
12:54  Ågade   Færdselsuheld   Eneuheld, ingen personskade. Sikret skadestedet samt foretaget oprydning af kørebanen for div. stoffer. 
 
13:08 Plovheldvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere. 
 
17:34 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 
18:43  Tingvej   Ild i bil   Ild i bil, slukket med to HT-rør. Bil kraftigt brandskadet. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
19:26  Portugalsgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
20:11  Abel Cathrines Gade  Ild i affald   Ild i skulptur hvor der var monteret en olielampe i toppen, slukket  

med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
21:03 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
 
21:11  Næstvedgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
22:36  Vordingborggade  Eftersyn   Madvare i gryde brændt på, beboer havde før beredskabets ankomst foretaget udluftning.  
 
23:44  Husumgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
04:32 Damparken  Eftersyn  Gennemgået lejlighed og trappeopgang, intet at bemærke vedr. ild/røg.  
 
04:55  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
06.:38 Banemarksvej  Brandalarm  Blind alarm, støv fra rengøring. 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 13-12-2017 til kl. 08.00 den 14-12-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
13-12-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 3 af 3 

 
07:16 Wiedekampsgade Brandalarm  Falsk alarm, fejl tryk på alarmtryk. 
 
07:40 Rejsbygade  Brandalarm  Falsk alarm, alarmtryk aktiveret af uidentificeret person. 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


