DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
08:25
08:46

Adresse
Rosengade

Melding
Brandalarm

Elstedvej

Ild i container/affald

08:48

Ydergrænsen

Ild i bygning

10:23
10:30
11:15
11:16
11:49
12:00

Sundkrogsgade
Brøndbyøstervej
Vimmelskaftet
Kristianiagade
Sankt Peders Stræde
Frydenhøjstien

Brandalarm
Brandalarm
Brandalarm
Brandalarm
Brandalarm
Brandalarm

13:43

Kamhusene

Eftersyn

14:11

Høvedstensvej

Brandalarm

15:52

Silkeborggade

Eftersyn

16:00

Sankt Jørgens Allé

Røg fra lejlighed

16:01

Køge Bugt Motorvejen Færdselsuheld

21-11-2018

kl. 08:00 d. 20-11-2018 til kl. 08:00 d. 21-11-2018

Beskrivelse
En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
Ild i affald i skraldebil, tømt og slukket med 1 HT-rør + HT-rør med skum.
Ild i garage som var bygget sammen med hus. Hurtig indsats med HT-rør, begrænser branden til
garagen. Ingen bredspredning til hus. Mindre mængde petroleum sivet i kloak, hvorfor Glostrup
forsyning er informeret herom. Politi over skadestedet.
Alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
Blind alarm da rottebekæmper havde anvendt røg til bekæmpelse af skadedyr.
En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
En detektor var aktiveret på grund af vandskade.
En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
Mindre ildløs i effekter på og omkring et computerbord i soveværelse. Slukket med vand før
brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke. Foretaget
udluftning af lejlighed og trapperum. Politi overtog skadestedet.
En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
Røg eller gasalarm aktiveret i lejlighed. Låsesmed tilkaldt for adgang. Intet for beredskabet på adressen.
Politi overtager.
Glemt gryde på komfur, har udviklet røg, som anmelder havde mistænkt at være ildløs.
Intet fundet på adressen.

Side 1 af 3

DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt

16:05

Adresse

Vasbygade

Melding

Færdselsuheld

16:15

Sydgårdsvej

Færdselsuheld

17:21

Frederikssundsvej

Ild i affald

17:44

Lybækgade

Ophjælpning

18:23

Frederiksborgvej

Færdselsuheld

18:38

Kalvebod Brygge

Ild i bygning

19:29
20:16

Robert Jacobsens vej
Nimbusparken

Elevatorstop
Brandalarm

20:31

Slotsgade

Ild i bil

23:15

Tranumparken

Røg fra etageejendom

21-11-2018

kl. 08:00 d. 20-11-2018 til kl. 08:00 d. 21-11-2018

Beskrivelse
To biler kørt op bag hinanden. Ved ankomst var alle personer kommet ud af bilerne ved egen hjælp.
Skadestedet blev sikret med køretøjer og trekanter med blåt blink. Personerne fra bilerne blev
overgivet til de fremmødte ambulancer samt læge. Efter aftale med politiet blev bilerne placeret på
cykelstien og vejbanen rengjort for vragdele og væsker. Politiet overtog skadestedet.
Oprydning efter Færdselsuheld, ingen personskade. Vragdele fra køretøjer opsamlet, og køretøj fjernet
fra vognbanerne. Udlagt 1 sæk absorptionsmiddel på oliespild fra køretøj for opsamling. Overdraget
skadestedet til politiet.
Stoppet af alarmcentralen ved afgang til adressen. Politiet havde slukket branden.
Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
Bil påkørt tre parkerede biler. Én person ramt i forbindelse med påkørselen. Personen var fri ved
beredskabets ankomst, og blev overdraget til ambulancetjenesten. Foretaget oprydning og kørt bilerne
væk fra cykelsti. Skadestedet overdraget til politiet.
Ild i stor pandekomfur med olie, slukket af personale før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og
udluftning. Overdraget skadestedet til politiet.
En person hjulpet ud af elevator.
Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
Bilbrand som blev afslukket med 2 HT-rør.
Ild i papir i opgangen på 7. sal. Trapperum udluftet.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
23:40

Adresse

Melding

Ahornsgade

Røg fra lejlighed

00:56

Mælkevejen

Skorstensbrand

01:42

Baldersgade

Bål på gaden

02:48

Skellet

Brandalarm

kl. 08:00 d. 20-11-2018 til kl. 08:00 d. 21-11-2018

Beskrivelse
Gryde på komfur kogt tør. Foretaget udluftning af lejlighed, og eftersyn for røgspredning til trapper.
Melding som skorstensbrand. Aftræksrør fra brændeovn havde været meget varmt. Foretaget eftersyn
for brandspredning til etageadskillelser og loft, intet at bemærke.
Brand i afbrændingstønde slukket. Skum udlagt på madras, for forebyggene indsats.
Lyd fra styreboks til elektrisk betjent seng antaget for alarm fra intern røgalarm. Foretaget eftersyn
intet at bemærke.

04:55

Kærsangervej

Ild i lejlighed

06:18
06:51
07:01

Rødovre Centrum
Tranehavegård
Motorring 3

Brandalarm
Ophjælpning
Færdselsuheld

Mindre ildløs i køkken grundet madlavning, delvist slukket af beboeren selv. Endelig afslukning
foretaget af røgdykkerhold. Udluftet lejlighed, foretaget eftersyn for brandspredning til aftrækskanal
fra emhætte og på loft. Tilkaldt skadeservice. Skadestedet overdraget til beboer, som selv afventer
skadeservice.
En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
Assistance til hjemmeplejen med ophjælpning af borger.
2 biler kørt sammen, ingen personskade. Oprydning foretaget.

07:47

Hvidovre Enghavevej

Brandalarm

En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

21-11-2018
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