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08:30  August Wimmers Vej  Assistance til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
09:29  Porcelænshaven Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af støv fra håndværkere. 
 
10:12  Middelgrundsvej  Benzin udslip   Opsamling af benzinspild på ca. 1 m2 samt rengøring af kørebanen ved færdselsuheld. 
 
10:13  Godthåbsvej   Eftersyn   Ild i affald i lyskasse, forsøgt slukket med HT-rør påsat tågesøm fra gadeniveau. 

    Efterfølgende adgang via kælder til endelig efterslukning med en spand vand tilsat sæbe.  
 
12:02 Tybjergparken  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af ukendt årsag. 
 
12:16  Nykær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af hårspray.  
 
12:57  Amerikavej   Ild i container  Ild i plastcontainer i skur. Trukket ud i det fri og forsøgt slukket af tililende.  

    Efterslukket med HT-rør og vandslukker. 
 
13:06 Saddelmagerporten Olie spild  Udlagt absodan og overdraget endelig opsamling til Hvidovre kommune. 
 
13:22  Absalonsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet to detektorer var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:41  Langebrogade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
 
 
 
 



DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-02-2017 til kl. 08.00 den 13-02-2017 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
12-02-2017          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 2 af 3 

16:05  Fafnersgade   Oversvømmelse  Vandskade som følge af beboers indgreb i vandforsyningen. Sprængt dør i kælder for adgang til  
hovedhane. Lukket for det varme vand i ejendommen og derefter i pågældende lejlighed. 
Genåbnet for vandet og opsuget ca. 30 l vand med klude. Rekvireret følgeskadefirma.  
Eftersyn i underliggende lejlighed iab. Reetableret sprængt kælderdør.  
Bedt beboer kontakte ejendomsadministration. 

 

16:45 Kettegård alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af støv fra håndværkere. 

16:50  Århusgade   Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med HT-rør.  
 
17:50 Folehaven  Ild i skorsten  Ved ankomst ingen ildløs i skorstenen. Der havde været en kraftig røgudvikling fra skorstenen 
     i forbindelse med optænding. Beboer vejledt i korrekt optænding. Ellers iab. 
 
18:35  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:21  Heimdalsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
19:32  Borgmester   Ild i bil   Ild i bil næsten slukket ved ankomst af politi med en pulverslukker.  
 Christiansens Gade    Efterslukket med HT-rør. Kontrolleret med termisk kamera, iab.  
 
19:57  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra rensningsanlæg.  
 
20:25  Utterslevgård   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
22:18 Høvedstensvej Ild i affald  Ildløs i affald, slukket med HT. 
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22:41  Tranehavevej   Ild i el skab  Røg fra målerskab hidrørende fra smeltede, brændte ledninger i målerskab.  

    Beboere havde afbrudt for el til skabet. Eftersyn foretaget med termisk kamera.  
Bedt beboer tilkalde elektriker og ikke tilslutte strøm, før installatør havde tilset anlægget.  

 
01:02  Amager Strandvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 

04:27  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  

 

 

  


