
DØGNRAPPORT 

 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 20-10-2018 til kl. 08.00 den 21-10-2018 

 
Tidspunkt Adresse  Melding  Beskrivelse 

 

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

 
21-10-2018          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Side 1 af 2 

08:44 Herstedvestervej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet støv fra håndværkers arbejde. 
 
08:54  H.C. Ørsteds Vej  Eftersyn   Eftersyn, Sprinkler alarmklokke aktiveret, ved beredskabets ankomst var sprinkler klokke i gang i gadeniveau,  
       eftersyn foretaget intet at bemærke, sprinklercentral tilset ligeledes intet usædvanligt at bemærke. Beboer  
       kontakter tekniker for service, klokke afmonteret for beboernes skyld indtil tekniker kommer. Beboere  
       informeret om at ringe 112 ved mistanke om brand. 
 
10:14  Sjælør Boulevard  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
13:13  Madumvej   Bygn.brand-Villa/Rækkehus  Kraftig ildløs i skur med brandspredning til ende gavl. Ingen beboere i villa. Branden i skuret slukket med HT- 
       rør og standsning af brandspredning. 2. hold indsættes med C-rør i villa for sikring og rekognoscering. Der  
       opstilles overtryktryksventilator ved hoveddør for overtryk i bygningen. Der konstateres tilstedeværelse af  
       asbest i taget og gældende forholdsregler tages. Skadested overgives til Politiet og følgeskadefirma. 
 
13:23 Høvedstensvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra bad. 
 
14:31  Ålekistevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:37  Stampesgade /   Eftersyn   Beredskabet blev rekvireret til assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade, men  
   Reventlowsgade   blev stoppet under fremkørsel, da man kunne klare det selv.  
 
16:35 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:56  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
19:15  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
  
20:02  Søndre Fasanvej  Ild i bil   Påsat brand i 2 biler, slukket med 2 HT-rør og efterslukket med skum. 
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21:19 Tybjergparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret muligvis grundet røg fra cigaret. 
 
21:57  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
22:47  Hørsholmsgade /  Eftersyn   Ild i nedsmeltet gasvarmer i det fri, lukket for gasflaske.  
   Stefansgade  
 
00:55  Lygtemagerstien /  Eftersyn   Politiet rekvirerede beredskabet til eftersyn for røglugt i området. Lygtemagerstien kørt igennem, iab. 

Englandsvej     

02:01  Baldersgade   Ild i skraldespand  Ild i container, slukket med et HT-rør.  
 
03:07  Bernstorffsgade  Ild i skraldespand   Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


