DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
08:26
09:06
10:04
12:33

kl. 08:00 d. 6-8-2019 til kl. 08:00 d. 7-8-2019

Adresse
Birkelundsvej
Falkoner Alle
Ottiliavej
Titangade

Melding
Brandalarm
Brandalarm
Brandalarm
Røg fra Lejlighed

14:41

Kanonbådsvej

Brandalarm

Beskrivelse
Blind alarm. Alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
Blind alarm. Der var fejl på centralskabet.
Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
Ildløs i lejlighed, slukket med HT-rør. Det blev ved alarmering oplyst at der ikke var personer i
lejligheden, dette blev bekræftet af beboer ved HBR ankomst. Tryksat hovedtrappe før indtrængning.
Indsat 1. røgdykkerpar i brandlejligheden for slukning og ventilering og 2. røgdykkerpar i lejlighed over
branden for eftersyn og udluftning. Sprængt dør for adgang. Overdraget skadestedet til politi og
skadeservicefirma.
Blind alarm. En detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren

16:46
17:29
17:51
20:11

Vermundsgade
Sylows Plads
Jens Jessens Vej
Frederiksborgvej

Brandalarm
Brandalarm
Brandalarm
Brand-MC/Knallert

Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
Blind alarm. Blind alarm af anden årsag
Ild i en knallert i det fri. Afslukket med et HT rør. Politiet mødt på stedet.

20:48

Islelund

Oliespild

Mindre spild af dieselolie på cykelsti. Uvist fra hvilket køretøj. Opsamlet med ca. 0,5 liter absodan.

21:39
22:14

Kirkevej
Brøndby Haveby Afd 3

Ild i Affaldsoplag
Bygn.brand-Kolonihavehus

Slukket ild i paller og madras.
Ild i kolonihavehus, slukket med et HT rør.

22:17

Østbanegade

Røg fra Butik

Indgangsparti raseret og adskillige vinduer i stueetage og 1. salsetage ødelagt efter eksplosion i/ved
bygning. Foretaget eftersyn og evakueret 2 personer fra bygningen. Oprettet fareområde i og ved entre
og omkring bygningens facade grundet nedstyrtningsfare. Markeret fareområde med afspærringsbånd
og gennemgået dette med politi og skadeservicefirma. Overdraget skadestedet til politiet.

07-08-2019
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
22:36

Adresse
Rydagervej

Melding
Ild i bil

22:47
22:49

Bremerholm
Bystævneparken

Brandalarm
Brandalarm

22:52
23:25
23:30

Peter Bangs Vej
Peter Bangs Vej
Vedbyholm

Brandalarm
Brandalarm
Trafikulykke

00:36

Tagensvej

Bygn.brand-Butik

06:35
07:07
07:24
07:27
07:40

Enghavevej
Langebrogade
Kornmarksvej
Hejrevej
Adelgade

Ild i Skraldespand
Brandalarm
Brandalarm
Brandalarm
Brandalarm

07-08-2019

kl. 08:00 d. 6-8-2019 til kl. 08:00 d. 7-8-2019

Beskrivelse
Bil som var brændt for et par dage siden skulle bugseres da chauffør opdagede gnister fra løse
ledninger under bilen. Tilsyneladende overgang i ledningsnettet. Afmonteret poler fra batteri. Iøvrigt
iab.
Blind alarm pga. damp fra bad.
Beboer havde tømt et askebægre i papirkurv med mindre glødebrand til følge. Slukket af personale
inden vores ankomst.
Blind alarm. Blind alarm af anden årsag
Blind alarm. Blind alarm af anden årsag
Solouheld på motorvej. Person ramt autoværn og snurret rundt. Et spor afspærret i kortere periode.
Tilset af behandler på sprøjten. iab. Overdraget til Politi og ambulance.
Ild i opvaskemaskine i restaurant, forsøgt slukket af personalet med håndildslukker. Foretaget eftersyn,
efterslukning og ventilering. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma.
Mindre ild i stålskraldespand i det fri, slukket med lidt vand fra 1 HT-rør.
Blind alarm, melder aktiveret af os ifm. madlavning.
Blind alarm uden påviselig årsag.
Blind alarm uden påviselig årsag.
Blind alarm. Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved berdskabets ankomst.
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