
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 03-06-2016 til kl. 08.00 den 04-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:01 Industriholmen Brandalarm Blind alarm grundet håndværkers arbejde på adressen. 

 09:58 Peder Skrams Gade Benzin udslip Pga. utæthed i brændstofsystemet aftappet ca. 35 liter benzin fra tank på bil.  
 Udlagt 3 liter absorberingsmiddel til opsugning af spild på vejen, opfejet dette  
 efterfølgende. En person på stedet lovede at informere ejeren. Derudover lagt  
 seddel i forruden på bilen, til orientering for bilens ejer. 

 10:02 Hyltebjerg Allé Ass. til ophjælpning Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 

 10:18 Stockflethsvej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 10:40 Strandskolevej Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig årsag. 

 10:44 Nygårdsvej Eftersyn Mindre brand i frituregryde, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn  
 med termisk kamera, intet at bemærke. Tilkaldt ambulance til ældre dame da hun  
 havde indåndet røg, og var skoldet på halsen. Tilkaldt skadeservicefirma til  
 følgeskadebekæmpelse. Overdraget skadestedet til politiet. 

 10:52 Vognmagergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 11:08 Hveensvej Ild i bil Ild i elektriske ledninger under instrumentpanel og motorrum på en bil, slukket  
 med 1 HT-rør. 

 11:43 Tietgensgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

 11:43 Rødovre Centrum Brandalarm Flere alarmer aktiveret på adressen. Røg i gangareal, dette stammer fra en mindre brand på 

    nærliggende byggeplads, denne dog slukket ved ankomst hertil.                             

 11:44 Nørregade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
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 12:45 Glasvej Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med ophjælpning af borger som  
 var faldet, udenfor bygningen. 
  
 13:24 Priorparken Brandalarm Alarmen aktiveret af detektor tæt på ovenlysvindue, hvor temperatur var ekstra høj pga. vejret. 

 

 13:47 Amaliegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 Arbejde, tæt på detektoren. 
 
 14:10 Smedeland Brandalarm Alarmen aktiveret af sprinkler ved ovenlysvindue. Skadeservice tilkaldt til efterfølgende vandskade. 

 

 14:42 Sølvgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 15:34 Mariendalsvej Eftersyn Foretaget eftersyn af emhætte som havde udviklet røg i et køkken. Konstateret at  
 motoren på emhætten, formentligt var brændt af. Anbefalet beboeren at tilkalde  
 en elektriker, for eftersyn af installationen. 

 15:57 Vestergårdsvej Eftersyn Tilkaldt af en bekymret borger som havde hørt en alarmlyd, foretaget eftersyn i 
 området, intet at bemærke. 

 15:58 Hammelstrupvej Røg fra lejlighed Konstateret at røgen kom fra en flæskesteg i ovnen. Ventileret trappeopgangen,  
 Samt lejligheden med overtryksventilator. 

 16:17 Krimsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:03 Carl Jacobsens Vej Elevator stop Person var kommet ud inden beredskabets ankomst. 

 17:59 Ved Ovnhallen Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra grill. 

 18:32 Skoleholdervej Røg fra tag Røg i opgang og på loft. Foretaget eftersyn begge steder, intet at bemærke.  
 Udluftet trappen, efterfølgende tryksat trappen, indsat og slukket brand i  
 Kælderen, hvor det brændte ved affaldsskakten. Foretaget ventilering af  
 kælderetagen samt eftersyn af lejligheder på 3. og 4. sal. Intet at bemærke.  
 Orienteret politiet samt læge og ambulance på stedet. 

 18:38 Duevej Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
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 18:43 H/f sønderbro/Duestien Ild i kolonihavehus Ved ankomst til stedet konstateredes, at det brændte kraftigt i et kolonihavehus. I  
 første omgang koncentreredes indsatsen om at forhindre branden i at brede sig til  
 Omkring liggende koloni havehuse. Da dette var opnået blev branden i  
 Kolonihavehuset slukket. Ca 65 mxm havehus udbrændt. Overdraget skadestedet   
 Til politi og følgeskadefirma. 
 Sprøjten st. C foretog eftersyn på stedet senere i.a.b.  

 19:16 Vermlandsgade  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra autoklaver. 

 23:01 Hammelstrupvej Oversvømmelse En lille smule vand var set dryppe ned fra loftet på et værtshus. Det var ikke muligt 
 at komme i kontakt med en beboer på 1. sal, opbrudt dør til lejligheden.  
 Konstateret at lejligheden var tom og vandet formentligt stammede fra en  
 Vaskemaskine, som tidligere på dagen var afmonteret. Intet vandudslip på 1. sal.  
 Orienteret ansvarlig på værtshuset samt nødtørftigt retableret dør/lås. Efter  
 aftale med politiet, blev nøglerne til hængelåsen lagt hos den ansvarlige for  
 værtshuset. 

 23:04 Edel Sauntes Allé Container i det fri-Brand/ Slukket ild i container med HT-er. Foretaget eftersyn i.a.b. Container med indhold  
 brandskadet. 

 23:35 Grønnegårdsvej Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket af vagt før beredskabets ankomst. 

 23:50 Peter Bangs Vej Ild i skraldespand Ild i skraldepose, slukket med 1 HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet. 

 00:12 Islands Brygge Ild i container Ild i 2 skraldespande samt løst skrald, slukket med 1 HT-rør. 

 00:53 Matthæusgade Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med trykladet vandslukker. 

 01:19 Vanløsehøj Container i det fri-Brand/ Ild i container slukket med HT-er. Foretaget eftersyn i.a.b. Container med indhold  
 brandskadet. 

 02:10 Sundholmsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  
 detektoren. 

 03:08 Åfløjen Ild i container Ild i container, slukket med 1 HT-rør. 

 03:23 Islands Brygge Ild i skraldespand Ild i 2 skraldespande samt løst skrald, slukket med 1 HT-rør. 

 04:48 Amager Strandvej Bål på gade Mindre glødebrand i engangsgrill, slukket med sand. 
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YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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