
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-03-2016 til kl. 08.00 den 25-03-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:54 Jerichausgade Skorstensbrand Renset skorsten, foretaget inspektion - en del mursten er løsnet på indersiden og  
 røget ned i forbindelse med branden. Instrueret i ikke at bruge skorstenen før den  
 er repareret og efterset af skorstensfejer. 
 
 11:59         Kirkebjerg Alle          Brandalarm Blind alarm idet anlægget var aktiveret af håndværkere. 

 12:05         Sydvestvej Ild i bygning Ild i pavillon på cirka 80 m2, klare flammer fra et vindue. 
   Bygning tryksat med overtryksventilator af stigens hold. 
   branden slukket, køkken udbrændt. hele pavillonen røgskadet. Diverse vægge, lofter 
                   brækket op. SSG tilkaldt til følgeskade. Af ISL Vest.   
 
 13:15         Hovedvejen Brandalarm Blind alarm, alarm aktiveret pga. damp fra bad.  

 15:36 Hans Knudsens Plads Brand Andet Sikrings af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Assisteret ambulance med  
 patient. Foretaget oprydning af mindre vragdele. Overdraget skadestedet til  
 politiet. 

 15:46 Nyelandsvej Trafik ulykke Stoppet før ankomst. 

 16:05 Solbjergvej Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand slukket med vandslukker. 

 16:20 Holstebrogade Brand andet Ild i altankasse slukket af underbo. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet  
 at bemærke. 

 16:22 Rygårds Allé Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra badeværelse. 

 17:25 H.C. Andersens Boulevard Færdselsuheld Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 
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 17:28 Hf. Engly Skorst.brand-Eftersyn Fejet skorsten, udtaget sodbakke og aske. Foretaget eftersyn i etageadskillelse.  
 Informeret om at skorstenen skal godkendes af skorstensfejer før videre fyring. 

 17:32 Peblinge Dossering Bål på gade Bål slukket før brandvæsenets ankomst. 

 17:47 Borups Allé Færdselsuheld Taxa påkørt holdende bil, som igen har skadet to andre biler. Opsamlet  
 kølervæske med 1 sæk absodan, fejet kørebanen for vragdele. Overdraget  
 skadestedet til politiet. 

 17:47 Guldborgvej Ild i lejlighed Ild i køkken. Beboere fra lejligheden havde været ude på gaden for at trække lidt  
 frisk luft, og da de kommer ind igen er der røgfyldt i køkken. Beboere evakuerer  
 lejlighed og efterlader døren åben. Trappen røgfyldt. Indsat en tur til slukning og  
 eftersyn af lejlighed. Indsat en tur til ventilering og tryksætning af hovedtrappen.  
 Indsat en tur til eftersyn af bagtrappe og loftsrum, let røg ventileret. Foretaget  
 eftersyn i lejligheden over branden, intet at bemærke. Foretaget eftersyn i kælder  
 under branden. Mindre vandskade. Foretaget brandstedevaluering. Køkken brand-  
 og sodskadet. Opholdsrum sod- og røgskadet. Overdraget skadestedet til  
 skadeservice og politi. 

 18:02 Jacob Lindbergs Vej Ild i kælder Mindre brand i dørkarm slukket med HT. Ventileret kælder. Foretaget eftersyn i  
 opgange, intet at bemærke. 

 19:32 Bjergvænget Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient 

 20:17 Gåsebæksvej Brand-Bil i det fri Alarmeret til ild i bil, det viste sig at være at knallert. Slukket knallert med HT og  
 trukket den ind til siden. Ryddet op på vejen. 

 20:25 Rolfsvej Brand Andet Afhenting af materiel som havde været i brug i forbindelse med tidligere hændelse. 

 20:30 Bentzonsvej Skraldespand i det fri-Brand Ildløs i 400 L affaldscontainer forsøgt slukket med vandbaljer af beboere.  
 Container fyldt med A-skum, branden kvalt. Container flyttet til det fri. 

 21:11 Ane Katrines Vej Springtæppe Assistance til politiet ved springtæppeaktion. 
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 00:45 Industriholmen Brandarlarm Blind alarm idet anlægget var aktiveret af håndværkere. 

 01:24 Kirsebærhaven Ild i knallert Ild i knallert på legeplads, slukket med 1 stk. HT-rør. Politiet overtaget det videre  
 forløb. 

 01:31 Købmagergade Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person 

 02:20 Røsågade Ild i affald Ild i lidt plasticaffald under et kloakdæksel, slukket med lidt vand og skumvæske  
 fra et HT-rør. Politiet overtaget det videre forløb. 

 03:05 Møntmestervej Røg fra trappe Ved ankomst tæt røg i opgangen fra ildløs i container i skralderum (nedfaldskakt).  
 Forsøgt at ventilere trappen, men uden held da indeliggende trappe og svigtende  
 røglem. Informeret beboere om at blive inde. Foretaget afslukning af container.  
 Rejst stigen og smadret ovenlysvindue. Ventileret trappen. Foretaget eftersyn i  
 lejligheder, intet at bemærke. Informeret beboere om forløbet. Overdraget  
 skadestedet til skadeservice. 

 05:50 Møntmestervej Assistance Assistance til følgeskadefirma, med afdækning af tagvindue, der var ødelagt i  
 forbindelse med brand tidligere på natten. 

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