
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-06-2017 til kl. 08.00 den 25-06-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 11:01 Hyltebro Eftersyn Ved brandvæsnets ankomst var der røglugt i trappe opgang og fra  
 Lejligheden på 4 sal tv. Årsagen var madlavning, eftersyn foretaget,  
     intet at bemærke. 

 12:31 Jernbanegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
 en el-kedel. 

 17:02 Skaffervej Assistance Assistance til TDC teknikker med nøgle. 

 17:05 Havdrupvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 17:30 Østergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 Produktionsanlæg. 
 
 17:23         Hvidovregade           Røg fra trappe Røg skyldes mad der er brændt på. Opgang udluftet. 

 17:40 Frederikssundmotorvej Færdselsuheld med  Færdselsuheld med fastklemte, 2 biler involveret, en kritisk patient  
 en / Jyllingevej i kraftigt skadet sportsvogn delvist på autoværn, og 2 lettere  
 tilskadekomne i bil på taget, placeret på inderside af autoværn,  
 hurtig frigørelse iværksat på kritisk person, 2 HT udlagt til sikring,  
 1 stk. med skum, afskærmningsskærm opsat, redningskran  
 klargjort til indsats i forbindelse med frigørelsen, assistance til  
 ambulancetjenesten i forbindelse med udtagningen af patienten,  
 assisteret politiet med løft af køretøjer til autotransport,  
 oprydning på skadested samt udlægning og opsamling af absodan  
 på spild, skadestedet overdraget til politiet. 

 17:52 Mørk Hansens Vej Redning Andet Manglende vedligeholdelse, hvor indvendigt håndtag på dør til  
 badeværelse / wc manglede, og da døren var blæst i alt imens  
 beboeren var der inde, og ikke selv kunne komme ud, blev  
 brandvæsnet rekvireret. Beboeren fik en svensknøgle ind gennem  
 vinduet, hvorefter at han selv kunne åbne døren. 
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 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 20:52 Værnedamsvej Eftersyn Madlavning med olie i gryde gik i brand, beboer havde selv forsøgt  
 at slukke branden med et tæppe og nogle klude. Ved brandvæsnets  
 ankomst, var der dog stadig mindre ildløs i tæppe og klude, dette  
 dog hurtigt slukket, og gryde bragt ud i gården, hvorefter at  
 lejligheden kunne overtryksventileres og tilkaldt skadeservice  
 kunne overtage skadestedet. 

 20:56 Howitzvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 22:35 Rahbeks Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
 madlavning, pandekager. 
 
 23:11         Tybjergparken          Ild i bil Stoppet på radio. 

 23:14 Rydsletten Eftersyn Stoppet på radio. 

 23:41 Sofienhøjvej Eftersyn Eftersyn for røglugt, bragt sovende person ud af lejligheden, og  
 efterfølgende luftet ud. 

 00:35 Tingvej Container i det fri Brand i container, slukket med et HT-rør. 

 01:43 Neergårds Alle Ild i container Ild I container. Slukket med 1 HT’er. 

 02:16 Prinsessegade Brandalarm Brand i entre til gymnastiksal, slukket med et HT-rør. 

 02:18 H. C. Ørstedsvej Skraldespand i det fri Ild i skraldespand ved busstop, slukket med HT-rør. 

 04:07 Admiralgade Ild i lejlighed Voldsom brand i stueetagen i vaskeri med brandspredning til  
 bagtrappe samt etageadskillelse i etagebyggeri. Indsat røgdykkere  
 med 2 HT rør til eftersøgning, begrænsning og slukning. Indsatsen  
 pågår stadig her kl. 08:00, Hovedstadens beredskab forventer at  
 være på adressen de næste 12 timer. 

 06:29 Ernie Wilkins Vej Ild i lejlighed Ild i frugtkasse på altan, slukket med vandslukker. 

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