
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-01-2018 til kl. 08.00 den 04-01-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:11 Jernbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 strygning. 

 09:39 Jernbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:44 Islands Brygge Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 09:59 Oehlenschlægersgade Eftersyn Efterslukning af tidligere ildløs. Nedrevet væg- og loftsbeklædning 
 og slukket ildløs med HT-rør og langt tågesøm med A-skum i  
 slukningsvand. Målt temperaturen i væggen efterfølgende med  
 termisk kamera og overladt skadestedet til følgeskadefirma. 
  
 
 11:30          Park Alle              Brandalarm Blind alarm pga. håndværker. 

 12:32 Kalvebod Brygge Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
 12:43         Nordre Ringvej          Trafikulykke 2 biler kørt sammen. Biler skubbet ind til siden. 

 13:31 Thorupsgade Brandalarm Toiletruller antændt af beboer og slukket med vandfyldt slange af  
 personale. Foretaget eftersyn og udluftning. 

 13:55 Stakhaven Oversvømmelse Overpumpning af vand i Harrestrup Å/bro ved Stakhaven. 
 Møde på stedet med Hvidovre kommune, iværksat pumpeindsats  
 med 3x6000 l/min pumper. Pumpeopgave i ca. 2½ time for at undgå 
 oversvømmelse af omkringliggende arealer og kloak. 
 Frivilligenhed indsat med lysmateriel. 
 
 14:01         Kirkebjerg Alle          Brandalarm Blind alarm uden påviselig årsag. 

                                                                         
4. januar 2018                                                   Side 1 af 2 



 

Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 

 

 15:38 Sundholmsvej Brandalarm Brød i ovn brændt på med aktivering af detektor til følge. Personale 
 havde selv taget brødet ud af ovnen. Foretaget udluftning og  
 eftersyn.                                                                        
 
 

 02:11 Kongens Nytorv  Brandalarm Elektrisk overbelastning af stikdåse ved brug af højtryksrenser.  
 Stikkontakt og stik brandskadet. Stik revet ud af stikkontakt ved  
 brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn. 

 03:44 Søndre Fasanvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 05:23 Gamle Vasbygade Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 06:08         Amagermotorvejen      Trafikulykke Sikring af skadested og oprydning. 

 06:09 Hvidovrevej Brandalarm Blind alarm grundet rygning. 

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