
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 05-10-2017 til kl. 08.00 den 06-10-2017 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 09:37 Tietgensgade Skraldespand i det fri Ild i skraldespand, slukket af forbipasserende inden vores ankomst. 

 10:05 Landemærket Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
   
  10:11                      Priorparken                           Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 
 
  10:39                      Hovedvejen                           Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning.  
 
  10:41                      Kettegård Alle                       Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 

 11:14 Bystævneparken Brandalarm. Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i  
 sprinkleranlægget. 
   
  11:18                      Jernholmen                            Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag. 
 
  11:43                      Hartkornsvej                          Naturbrand Ild i træstub, slukket med vandslukker. 

 12:17 Refshalevej Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra Politi  
 røg-granat. 
 
  12:27                      Roskildevej                             Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde.         

 12:51 Holsteinsgade Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i 
 forsyningsledningen. 
 
  13:06                     Høvedstensvej                       Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde. 

 13:17 Hammerichsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
 
  13:38                      Præstegårdsvej                     Bygningsbrand Mindre ildløs på toilet, slukket med HT. Rør.                                                                                                                                 
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  14:03               Efterslægtsvej                        Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

  

 14:06 Abel Cathrines Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 14:28 Havnegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 14:35 Strandboulevarden Brandalarm Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret  
 person. 

   

  15:22 Gammel Kongevej Olie spild Underjordisk tank med fyringsolie sprunget læk under fyldning.  
 100 m2 vejbane stærk forurenet. Spildet opsamlet med fadpumpe  
 fra kemiberedskabet, samt ca. 70 sække absodan.  
 Skadested overgivet til Frederiksberg miljøafdeling, samt  
 Frederiksberg forsyning. 
 Forurenet absoberingsmiddel stillet i gule sække, som ejer og Beredskabet   
 tager sig af, i aftale med miljøvagten. 

 15:41 Frode Jakobsens Plads Bygningsbrand,  Påsat brand på toilet i lægeklinik, slukket med trykvandslukker af  
 patient i konsultationen, personale tilset for røgforgiftning af  
 ambulance, eftersyn på brandsted med termisk kamera,  
 skadeservice, brandstedsevaluator og politi rekvireret, skadested  
 overgivet til politiet. 

 16:43 Gamle Landevej Brandalarm Blind alarm, grundet madlavning. 

 17:34 Tingvej                         Røg fra kælder Ild i brødrister i lejlighed, ved brandvæsnets ankomst, var  
 brødrister båret ud på gaden og slukket, der var en del røg i opgang 
  og lejlighed, dette ventileret ud, beboer Iltbehandlet indtil  
 rekvireret ambulance kunne overtage patienten, skadeservice  
 rekvireret, skadested overdraget til politiet. 

 17:40 Amerika Plads Ild i lejlighed Ild i emhætte slukket med 2 x CO2slukker. Beboer lettere forbrændt  
 Pga. varm friture, kørt med ambulance til hospital. Vandskade fra 6  
 sal gennem hele ejendommens teknikskakt ned i Nettobutik i  
 stueetage. Lukket for sprunget vandrør, samt iværksat  
 følgeskadebekæmpelse i form af afdækning med plastik, samt  
 redning af værdier. Skadestedet overdraget til Dansk Bygningskontrol.                                                                
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 19:34 Falkoner Alle Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 19:59 Flæsketorvet Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

  20:52                      Jernholmen                            Brandalarm Blind alarm, uden påviselig grund. 

 21:01 Svanemøllevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 
  21:09 Ferskenvej  Eftersyn Eftersyn af brændeovn, flammer havde stået ud af brændeovn ved  
 røg rør, slukket af beboer med pulverslukker inden vores ankomst,  
 eftersyn foretaget. Det blev aftalt med beboer at han kontakter  
 en skorstensfejer inden brændeovnen tages i brug igen. 

 23:32 Hvissingegade Bygningsbrand Overtændt skur, slukket med HT. Rør. 

  00:40                      Rødovre Parkvej                   Ild i container Ild i container, slukket med HT. Rør tilsat skum. 

 01:10 Kong Oscars Gade Brandalarm Intern røgalarm aktiveret. Ved ankomst er røgalarmen i ro. Opgang  
 efterset med termisk kamera. 
 
  03:29                      Vigerslev Alle                         Trafik ulykke Sikring af skadested og oprydning. 

 05:21 Kirsebærhaven Røg fra Institution         Let røg fra linnedpose hvor der var smidt et cigaretskod.  

  06:47                      Kettegård Alle                       Trafik ulykke Politiet overtaget skadested. 

  07.09                      Rødovre Centrum                 Brandalarm Blind alarm, støv fra håndværkers arbejde.  

  07:16                      Ring 3                                      Forurening Intet fundet.  

  07:36 Valdemar Hansens Vej         Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde. 

  07:44                     Hammerholmen                     Brandalarm Blind alarm, grundet støv i detektor.                                                                                                                  

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