
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 01-07-2016 til kl. 08.00 den 02-07-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:03 Hans Kirks Vej Brandalarm med ildløs Brandalarm, under fremkørsel oplyses det at der er tale om ild i en avis på kogeplade, 
 samt at beboer på værelset. 
 Ved ankomst er beboeren taget ud af plejepersonalet. 
 Brand slukket før ankomst, området udluftet, ingen skade på byging. 
 Beboer tilset af ambulancepersonale. 

 08:45 Helgeshøj Alle Brandalarm Brandalarm aktiveret grundet rygning. 

 09:07 Helgeshøj Alle Brandalarm Blind alarm. 

 10:28 Rødovre Centrum Brandalarm Brandalarm aktiveret af røgkanon. 

 10:35 Strynøgade Springtæppe Assistance til politiet. 

 11:33 Brandalarm Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget  
 uden at have frakoblet gruppen. 

 13:27 Dannebrogsgade Brandalarm Ved ankomst oplyser personalet der er tale om ild i tørretumbler i kælderen, der er  
 ingen røgspredning til etagerne. 
 Røgdykkerhold med højtryksslange foretager eftersyn, alt slukket af personalet,  
 området udluftes. 
 En medarbejder havde indåndet røg under slukningen, kontrolleret af  
 ambulancepersonale. 
 Vicevært reetablerer anlæg. 

 14:10 Dannebrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved reetablering af anlægget. 

 14:44 Thorupsgade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 16:10 Holsteinsgade Brandalarm Anden årsag til blind alarm. Røgmelder til nødkald aktiv grundet madlavning. 
  

 16:25 Rødovre Centrum Brandalarm Brandalarm aktiveret af røgkanon. 
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 16:42 Ørestads Boulevard Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket med højtryksrør. 

 16:55 Njalsgade Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket med højtryksrør. 

 17:04 Amagerfælledvej Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket med højtryksrør. 

 18:36 Valby Torvegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 01:05 Nørre Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 01:37 Hvidovrevej Ild i container Ild i container, slukket med 1 HT-rør. 

 01:46 Brandalarm Anden årsag til blind alarm. 

 01:47 Bogtrykkervej Ild i lejlighed Ved ankomst oplyser anmelder der er set flammer i vindue på 2. sal.  
    Lejligheden undersøges, beboere oplyser der har været ild i en gryde. 
    Lejlighed udluftet for lettere røg, beboere tilset af akutlæge. 

 06:57 Frederikssunds MTV Trafik Ulykke Solouheld, bil på taget. 1 tilskadekommen, som var ude af køretøjet ved brandvæsenets ankomst.  
    Sikring af skadestedet, overdraget patient til ambulancetjenesten og foretaget oprydning.  

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80  


