
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse

08:03 Engholmen Ass. til ophjælpning Ass. Til ophjælpning.

08:05
Vilhelm Thomsens Allé

Brand
Foretaget eftersyn på ildløs tidligere på morgenen. Skadeservice havde bemærket lettere røg fra 

gennembrænding i gulvet. Foretaget eftersyn med termisk kamera, iab.

08:31 Horsedammen Brandalarm

                                                                                                                                                                                                

Alarmtryk aktiveret ved en fejl.

08:45 Norsvej Ass. til ophjælpning

                                                                                                                                                                              

Assistance til ophjælpning.

09:07 Paulsvej Redning

                                                                                                                                                                             

Assistance til Jyllinge nordmark Indsat 2 pumber  a 6000 L.

09:42 Farvergade Brandalarm
Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt 

på detektoren.

10:19 Hvidovre Strandvej Brandalarm
Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt 

på detektoren.

10:21 Rentemestervej Trafikulykke

                                                                                                                                                                                                 

Påkørt bil - ambulancetjenesten på skadested ved vor ankomst. Pt frikendt er selv gået til ambulancen. 

Vejbane spulet - køretøjer kørt ind til siden.

10:22 Klareboderne Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.

10:47 Tomsgårdsvej Redning 

Tagpapbaner ca. 40 m2 løsrevet, dele ligger allerede på Tomsgårdsvej udf. 28.

Afspærret kørebaner i samarbejde m politi. Nedtaget div tagpap.

Ny adgangsvej for bedre nedtagning Rentemestervej 70 i gården - Drejestige m vippeled rekv. Løst 

tagpap nedtaget.

Politi kontakter bygningsejer - idet bygningen ikke er i drift/tom.

12:53 Sundbyvestervej Forurening

                                                                                                                                                                                    

Politiet var på stedet. oprydning efter at 2 biler var kørt sammen udlagt 20 kg katte grus. bilerne bliver 

fjernet ved politiet hjælp. politiet overtog.

12:55 Linde Allé Brand 

                                                                                                                                                                                   

Væltet træ samt nedfaldne ledninger.

13:36 Strandlinien Redning

                                                                                                                                                                               

Opstilling af Dæmning 2.

DØGNRAPPORT
 Vagtdøgn:   kl. 08:00 d. 2-1-2019 til kl. 08:00 d. 3-1-2019
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14:11 DR Priemes Vej Ass. til ophjælpning Ass.til ophjælpning.

14:26 Smedetoften Brand

                                                                                                                                                                                    

Kraftig ildløs i 20 fods affaldscontainer stående på fortov opad træbygning.

Slukket med 1 C rør + 1 HT foscar skumrør

pga manglende vand i alle brandhaner i nærområdet - afgives der 2000 ltr vand fra FrbMO der var rekv. 

til anden hændelse tæt på.

Gerningsmænd anholdt af politi - bevidnet antændelse af container.

Foretaget eftersyn i træbygning - intet at bemærke.

14:29 Rentemestervej Brand

                                                                                                                                                                                        

Intet at bemærke på adressen i nr. 70. Tomsgårdens sprøjte holdte i nærheden og var løbet tør for 

vand, så de fik vores 2000 liter.

16:05 Sankt Peders Stræde Brand Hjælp til politiet for fastgørelse af løst vindue med drejestige.

16:48 Gammel Køge Landevej Redning 

                                                                                                                                                                               

Zinkplade på ca. 3 m2 revet sig løs fra ventilation på taget af etageejendom. 2 mand i stigekurv og 

faldsikrings udstyr løsnet plade fra taget og sikret den efter nedtagelse.

16:49 Strandlinien Redning

                                                                                                                                                                                                

Tilkaldt  til udlægning af watertube.

17:06 Bernhard Bangs Alle Brand

                                                                                                                                                                                   

Buskads på banelegeme i gløder og flammer. Politi havde brugt pulverslukker. Efterslukket et område 

på ca 30 m3 med ht og skum. Vandforbrug 3oo L.

19:39 Sylows Alle Brand

                                                                                                                                                                                                  

Formodenligt påsat brand i affald i p-kælder. Slukket med slangevinde. Medført en del røgspredning på 

etagen.

19:43 Dalager Brand
Brand i produktions lokale i kemivirksomhed, Brand slukket med HT rør. Tilstødende bygninger blev 

ventileret og tryksat, pga. korroderende røg. Skadestedet overdraget til skadeservice samt politi.

19:51 Vanløse Allé Brand
En autotransport chauffør havde forsøgt at starte et køretøj med startkabler.

Havde medført røg fra ledningsnet. Køretøj efterset med termisk kamera IAB.
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21:29 Pilestræde Brand

                                                                                                                                                                                             

Ild i skraldespand, slukket med ca. 1 liter vand.

22:31 Bispeengen Brand

                                                                                                                                                                                            

Ild i køretøj. Slukket med ht tilsat skum. Forbrug 500 L vand. Skadested overdraget til politi.

01:02 Baldersgade Brand

                                                                                                                                                                                    

Slukket Ild i skraldespand +slukket ild i skraldespand Nørrebrogade 200 lige ved siden af.

01:16 Fasanhusene Brand

                                                                                                                                                                                            

Ild i container, slukket med HT.

02:13 Sundkrogsgade Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.

02:39 Hyacintgården Ass. til ophjælpning

                                                                                                                                                                                    

Hjulpet pt op i seng Hjemmehjælpen overtog.

03:24 Sundkrogsgade Brandalarm Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.

05:38 Bernstorffsgade Brandalarm

ABA udløst grundet overgang/kortslutning i el-varmeapparat på kontor. el ovnen bragt til det fri. 

Mindre brand i træpanel, slukket med medbragt HT.

Ingen yderlige brandskader. Skadeservice  tilkaldt for kontrol af inventar.

Politiet informeret via VC. Der er kontakt personer på stedet for skadeservicefirma og evt politi.
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