
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 12-08-2016 til kl. 08.00 den 13-08-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:56 Dalgas Boulevard Eftersyn Foretaget eftersyn for "mærkelig" lugt i det fri. Intet fundet. 

 11:44 Løvstræde Eftersyn Mindre ildløs, ca. 10 cm2 i parketgulv, slukket af håndværker der arbejder i  
 lejligheden. Gulv brandskadet. Håndværker oplyser at han dagen før har efterladt  
 en oliemættet klud på gulvet. Foretaget eftersyn med termisk kamera iab. 

 13:10 Sortedam Dossering Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  
 arbejde tæt på detektoren 

 13:41 Porcelænshaven Brandalarm Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget 

 14:43 Motorring 3 Trafik ulykke Uheld med 2 biler. Ingen personskade. Sikring af skadested, og oprydning foretaget. 

 15:52 Slotsholmsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

 16:06 Ingerslevsgade Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. To køretøjer kørt sammen,  
 kun materielle skader. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
 16:08 Korsdalsvej Brandalarm Alarmen aktiveret uden påviselig grund.  

 16:13 Nygade Eftersyn Kraftig damp fra kælder på bagtrappe. Foretaget eftersyn konstateret at damprør  
 var sprunget læk. Aflukket hoveddampventil. Kontakt med lejer i ejendommen  
 samt ejendommens blikkenslager. 

 16:35 Sigynsgade Ild i lejlighed Røg fra el-komfur på grund af årgang i dette. beboer havde selv afbrudt for  
 strømmen. Foretaget eftersyn og udluftning af køkken, iab. 
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 18:00 Middelgrundsvej Røg fra Lejlighed/ Opbrudt dør for adgang. Foretaget eftersyn og konstateret at røgen stammede fra 
 tørkogt gryde på komfur. Slukket for komfuret og kølet gryden i håndvasken.  
 Foretaget eftersyn og udluftning, iab. Overdraget skadestedet til politi og  
 skadeservice firma. 

 18:34 Rovsingsgade Trafik ulykke Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Ene uheld hvor personbil var  
 kørt op bag i holdende lastbil. Ingen personer fastklemt. Person udtaget af  
 køretøjet og overleveret til ambulancetjenesten. Overdraget skadestedet til politiet 

 19:07 Njalsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 19:16 Hvidovrevej Trafik ulykke Bil mod bil, 1 patient med nakkesmerter. Sikring af skadested foretaget. 

 19:17 Svendebjergvej Brandalarm Melder aktiveret uden påviselig grund. 

 19:35 Saxogade Røg fra trappe Ild i container i affaldsrum i kælder, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Container  
 trukket til det fri. Foretaget eftersyn og udluftning af kælderen, iab. Foretaget  
 eftersyn og udluftning af trappen ved at udløse røglemmen. Overdraget  
 skadestedet til politiet og beboerformand. 

 20:17 Vesterbrogade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs 

 20:30 Mølndalsparken Eftersyn Mistænkt forladt stearinlys viste sig at være et LED lys. Politi overtager. 

 21:16 Egelundsvej Brand i el installation Røglugt fra defekt lampe. 

 22:22 Nebbegårdsbakken Naturbrand Ild i hæk i det fri, slukket ved brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn, iab. 

 22:26 Grønnegade Eftersyn Brandvæsenet alarmeret af hjemmeplejen, de an røgmelder, som de overvåger var 
 aktiveret. Konstateret at melderen var aktiveret på grund af madlavning. Slukket  
 for komfuret og kølet gryden. Foretaget eftersyn og udluftning, iab. 

 23:56 Rødovre Centrum Brandalarm Alarmen aktiveret grundet rygning 
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 00:31 Trægården Ild i container Ild i aviscontainer i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn,  
 iab. 
 
 00:33 Nordvangsskolen Naturbrand Ild i træ, slukket med HT-rør, tilsat skumvæske. 

 00:38 K.M. Klausens Gade Ild i affald Ild i skraldespand i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. 

 02:43 Sigynsgade Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget i  
 kælder, affaldsskakten, opgangen, iab. 

 04:15 Ørestads Boulevard Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

 

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