
Station Alarmmodtaget Første meldings ordlyd
1-92 Falck Orø 01-01-2016 01:05:18 Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN
1-92 Falck Orø 30-04-2016 19:13:34 Brand-Landbrugsredskab
1-92 Falck Orø 07-05-2016 18:30:17 Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN
1-92 Falck Orø 05-06-2016 17:17:28 Redn.-Drukneulykke Havet
1-92 Falck Orø 24-07-2016 19:49:25 ISL-Forespørgsel
1-92 Falck Orø 31-07-2016 07:12:11 ISL-Eftersyn
1-92 Falck Orø 08-08-2016 17:11:09 Brand-Landbrugsredskab
1-92 Falck Orø 26-08-2016 17:27:01 Naturbrand-Mark m/Afgrøder
1-92 Falck Orø 26-08-2016 19:19:01 Brand-Landbrugsredskab
1-92 Falck Orø 17-09-2016 23:28:44 Redn.-Drukneulykke Fjord
1-92 Falck Orø 16-01-2016 15:18:21 Skorst.brand-Hårdt tag
1-92 Falck Orø 11-03-2016 17:04:59 Skorst.brand-Hårdt tag
1-92 Falck Orø 16-01-2015 16:21:01 Bygn.brand-Villa/Rækkehus
1-92 Falck Orø 12-04-2015 03:22:24 Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN
1-92 Falck Orø 14-04-2015 15:32:05 Skorst.brand-Hårdt tag
1-92 Falck Orø 06-07-2015 10:50:28 Redn.-Drukneulykke Fjord
1-92 Falck Orø 05-08-2015 15:48:58 Redn.-Drukneulykke Fjord
1-92 Falck Orø 08-08-2015 08:13:43 Min. forurening-Mindre spild
1-92 Falck Orø 06-09-2015 17:57:46 Redn.-Drukneulykke Fjord
1-92 Falck Orø 11-09-2015 17:45:39 Bygn.brand-Sommerhus
1-92 Falck Orø 16-11-2015 13:22:11 Bygn.brand-Institution
1-92 Falck Orø 02-07-2015 14:57:37 Redn.-Drukneulykke Fjord
1-92 Falck Orø 22-11-2015 06:38:31 ISL-Eftersyn
1-92 Falck Orø 21-11-2015 23:34:00
1-92 Falck Orø 29-11-2015 22:33:03 Redning Andet
1-92 Falck Orø 17-12-2015 11:58:42 Redn.-Drukneulykke Havet
1-92 Falck Orø 07-06-2014 10:34:02 ISL-Eftersyn
1-92 Falck Orø 09-07-2014 21:02:27 Naturbrand-Mindre brand
1-92 Falck Orø 10-07-2014 07:48:38 Naturbrand-Mindre brand
1-92 Falck Orø 22-07-2014 15:20:36 Brand-Landbrugsredskab
1-92 Falck Orø 23-07-2014 10:40:35 Naturbrand-Mark, Høstet
1-92 Falck Orø 24-07-2014 22:30:30 Andet
1-92 Falck Orø 25-07-2014 08:45:05 Andet
1-92 Falck Orø 20-02-2014 08:11:28 Str.forurening-Gylleudslip
1-92 Falck Orø 09-08-2014 09:48:30 Redning Andet
1-92 Falck Orø 26-08-2014 19:10:12 Redn.-Drukneulykke Fjord
1-92 Falck Orø 20-03-2014 14:29:31 Skorst.brand-Stråtag
1-92 Falck Orø 04-09-2014 12:29:18 Redn.-Drukneulykke Fjord
1-92 Falck Orø 19-04-2014 06:37:33 Redn.-Drukneulykke Fjord
1-92 Falck Orø 04-12-2014 19:42:12 Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN
1-92 Falck Orø 12-01-2017 10:26:04 ISL-Eftersyn
1-92 Falck Orø 17-04-2017 22:15:29 Skorst.brand-Hårdt tag
Orø 22-07-2017 13:51:57 Naturbrand-Halmstak
Orø 12-10-2017 14:22:50 Ass.-Båd
Orø 10-12-2017 18:12:14 Redn.-Drukneulykke SØER - HAVN



Reersø 06-09-2015 04:55:37 Bygn.brand-Sommerhus
Reersø 05-12-2015 22:21:14 Skorst.brand-Hårdt tag
Reersø 06-01-2015 21:10:19 Redn.-Drukneulykke Havet
Reersø 10-04-2015 22:00:56 Bygn.brand-Villa/Rækkehus
Reersø 17-01-2014 22:47:46 Bygn.brand-Sommerhus
Reersø 30-03-2014 14:08:52 Redn.-Drukneulykke Havet
Reersø 22-07-2017 18:24:22 Bygn.brand-Villa/Rækkehus

Sejerø 06-05-2016 21:30:00
Sejerø 17-10-2016 17:28:01 Bygn.brand-Villa/Rækkehus
Sejerø 10-12-2016 21:23:57 Bygn.brand-Villa/Rækkehus
Sejerø 21-11-2016 15:00:00
Sejerø 28-06-2014 16:46:52 Gas-BRAND i udsivende gas
Sejerø 25-12-2017 18:04:20 Bygn.brand-Villa/Rækkehus



Førstemeldingbemærkning Årsag til alarmering
Redn.-Drukneulykke

Campingvogn i brand Transportmidler (brand)
mand ligger i vandet/ sandsynligvis død Redn.-Drukneulykke
GPS: 55? 46,041' N    011? 46, Redn.-Drukneulykke
en badebro er løsnet og 2 pers Andet
træskib sunket ved krags brygge Mindre forurening
mejetærsker i brand Brand -andet
De er ved at høst. Ild i mejetærsker Naturbrand
ild i mejetærsker Transportmidler (brand)
kvinde sprunget i havnen Redn.-Drukneulykke

Skorstensbrand
Skorstensbrand

ild i garage Bygningsbrand
ung mand i havnen. Redn.-Drukneulykke
Skorstensbrand hårdt tag Skorstensbrand
Lystbåd kæntret. Ligger i brændingen. Redn.-Drukneulykke
Vandscooter eksploderet, mand. Redn.-Drukneulykke
olie på vejen / formentlig fra Mindre forurening
keyt serfer forsvundet - ca 15 Redn.-Drukneulykke
røg fra selve huset / man kunn Bygningsbrand
Lokale 20 m fra skolen-røgudvikling Bygningsbrand
Kajak har svært ved at komme i land. Strandpost J350 Redn.-Drukneulykke
Flere væltede træer Vejrligsulykke
Dement person forsvundet Personredning
væltede træer Vejrligsulykke
Kite surfer muligt faldet i vandet Redn.-Drukneulykke
Redning: drivende jolle Redning Andet
Naturbrand:røg fra grantræer tæt på en større samling grantræer Naturbrand
Naturbrand/Lille Naturbrand
Brand i mejetærsker og mark. Transportmidler (brand)
Efterslukning Naturbrand
Efterslukning Andet
Efterslukning Andet
Ca 5 ton gylle løbet ovenud af beholder, løber mod branddam. Større forurening
Bådredning - Lasse HL rekv. Redning Andet
2 sejlbåde sejlet på grund Redn.-Drukneulykke
Alle ude af huset Skorstensbrand
bådredning GPS: 55? 44' 06" N    011? 46' Redn.-Drukneulykke
SOK rekvirerer via Midt- og Vestsj. Redn.-Drukneulykke
Pige muligvis hoppet i havnen Redn.-Drukneulykke
Drivende båd anmeldt via polit Andet

Skorstensbrand
Naturbrand

Person sidder på sandhage i sejlbåd Redning Andet
Redn.-Drukneulykke



Bygningsbrand
Skorstensbrand
Redn.-Drukneulykke
Bygningsbrand

Brand i huset. Fjern anmeldt. Adresse usikker Bygningsbrand
mand faldet i vand fra båd, 500 m ude Redn.-Drukneulykke
ildløs i garage - vælter ud med sort røg Bygningsbrand

Brand i affald Naturbrand
Bygningsbrand
Bygningsbrand

Brand på losseplads i flis Container/affald (brand)
ild i 11 kg gasflaske. ryger fra flaske.  6 flasker tæt på Gas (brand)

Bygningsbrand



Skadestedpostnr Hændelsesplacering gruppe
4300 Natur
4300 Natur
4300 Infrastruktur (Trafikarealer)
4300 Natur
4300 Natur
4300 Natur
4300 Infrastruktur (Trafikarealer)
4300 Natur
4300 Natur
4300 Natur
4300 Bygningsafsnit til natophold
4300 Bygningsafsnit til dagophold
4300 Bygningsafsnit til dagophold
4300 Uoplyst
4300 Bygningsafsnit til natophold
4300 Natur
4300 Andet åbent areal
4300 Infrastruktur (Trafikarealer)
4300 Natur
4300 Bygningsafsnit til natophold
4300 Bygningsafsnit til dagophold med få personer
4300 Natur
4300 Infrastruktur (Trafikarealer)
4300 Andet åbent areal
4300 Infrastruktur (Trafikarealer)
4300 Natur
4300 Uoplyst
4300 Natur
4300 Natur
4300 Natur
4300 Natur
4300 Natur
4300 Natur
4300 Uoplyst
4300 Uoplyst
4300 Uoplyst
4300 Bygningsafsnit til natophold
4300 Uoplyst
4300 Uoplyst
4300 Uoplyst

4300 Natur
4300 Bygningsafsnit til natophold
4305 Oplagsareal
4300 Natur
4300 Natur



4281 Bygningsafsnit til natophold
4281 Bygningsafsnit til natophold
4281 Natur
4281 Bygningsafsnit til natophold
4281 Bygningsafsnit til natophold
4281 Uoplyst

4480 Bygningsafsnit til dagophold

4592 Natur
4592 Bygningsafsnit til natophold
4592 Bygningsafsnit til natophold
4592 Oplagsareal
4592 Bygningsafsnit til dagophold

4592 Bygningsafsnit til natophold



Opgavehvadudførttekst
Personredning;
Brandslukning;
Andre opgaver (andet);
Personredning;
Andre opgaver (andet);
Opsamling af stof;

Brandslukning;
Udlægning af slanger;
Personredning;
Brandslukning;
Hindring af brandudbredelse f.eks. skumudlægning; Udlægning af slanger; Brandslukning;
Brandslukning;
Redning ikke specificeret;
Brandslukning;

Personredning;
Spuling af vejbane;
Eftersøgning;
Brandslukning;
Brandslukning;

Andet;
Andet;
Rydning;
Eftersøgning;
Redning ikke specificeret;
Brandslukning;
Brandslukning;
Brandslukning;
Brandslukning;
Brandslukning;
Brandslukning;
Opsamling af stof;CBRNE Ikke specificeret;
Redning ikke specificeret;

Brandslukning;
Redning ikke specificeret;
Redning ikke specificeret;
Redning ikke specificeret;
Redning ikke specificeret;
Brandslukning;

Værdiredning;
Personredning;



Brandslukning;
Andet;
Personredning;
Brandslukning;
Brandslukning;

Brandslukning;

Brandslukning;
Brandslukning;
Brandslukning;
Brandslukning;
Overhængende fare Ikke specificeret;
Brandslukning;



Opgavehvadudførtandet Brandvandforbrug

1500
Bjærgning af person i vandet

Bjærgning af badebro

16800

0

0

1500
100

Kraftig tøsne træer på vej
Hjælp til eftersøgning

0
5000

0
4550
2500
2500
2500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



26000liter vand kalundborg + gørlev ruds vedby 20000 liter vand
rensning af skortsten

10
8000

0
500

1000
3500

3000
0
3



Brandvandkilde Brandvandkildeandet Brandklassificering Antalpersonerreddet
1

Sprøjtens tank 2 HT rør 0
0
0
0
0
0

Sprøjtens tank 1 HT rør 0
0
1

Småredskaber 0
Småredskaber 0
1 HT rør 0

0
Småredskaber 0

0
1
0
0

Sprøjtens tank 2 HT rør 0
Sprøjtens tank 1 HT rør 0

0
0
0
0
0

0 0
Sprøjtens tank 0 2-3 rør 0

0 2-3 rør 0
Sprøjtens tank 0 2 HT rør 0
Sprøjtens tank 0 1 HT rør 0
Sprøjtens tank 0 1 HT rør 0
Sprøjtens tank 0 1 HT rør 0

0 0
0 0
0 0
0 Småredskaber 0
0 0
0 0
0 0

0
Småredskaber 0

0
0
0



Sprøjtens tank 2 HT rør 0
0
1

Sprøjtens tank 1 HT rør 0
Sprøjtens tank 0 2 HT rør 0

0 0
Sprøjtens tank 1 HT rør 0

Sprøjtens tank 1 HT rør 0
Sprøjtens tank 2 HT rør 0

Småredskaber 0
Andet slamsuger 1 rør 0

0 0
Sprøjtens tank 1 HT rør 0



Beskrivelse
Civile finder livløs person i havnen. HLR påbegyndes.  Helikopter tilkaldt, akut/112 hjælper Orø tilkaldt
Situation ved ankomst:  HL melder til ISL, at der ild i en camplet, som udvikler kraftig, sort røg.    Førsteindsatsen:  HL har indsat røgdykkerhold med 2 HT-rør til nedslukning.    Opfølgende/sekundær indsats:  ISL tager færgen over til Orø sammen med VT1 og R1. HL melder at branden er påsat af nogle fulde personer, som er utrygsskabende   for området.    Afsluttende indsats:  ISL tilkalder politi til den videre sagsbehandling med henblik på eventuel sigtelse af de personer som har sat ild til campletten.   Desuden fortæller en beboer til ISL, at der observeret et skydevåben – dette viderebringer ISL til politiet.    Eventuel opfølgning:  Retur til Orø Brandstation og Kr. Hyllinge Brandstation.
Alarm: Drukne ulykke person i vand sandsynligvis død  Bjergning af person fra Holbæk havn  optaget af båd (rib 13)  sejlet ind til slæbested  Politi foretager ligsyn  Person kendt af Politi som psykisk syg, har været savnet siden medio marts mdr.
Melding om en person i vandet (formodet druknet) ved "Marsmanden" mellem Orø og Løserup strand (Tuse Næs)  Ved ankomst kunne båd optage en person fra vandet, som havde ligget i vandet et stykke tid.  efter aftale med Isl. Politi blev vedkommende sejlet ind til Holbæk havn for ligsyn samt overdragelse/transport af ligvogn  Person/skadested overdraget til Politi.
Alarm: Isl. eftersyn til badebro/platform der var ved at drive ud på fjorden til fare for skibstrafikken  Skadested: Holbæk trafikhavn hvor der var en badebro/platform på ca. 3 x 5 m som normalt var fortøjeret i inderhavn så publikum kan bade fra, var blevet løsnet (overskæring af de 2 trosser der holder den til kajen) og var drevet ud af havnen og på vej ud i sejlrenden.  Tilkald af båd fra Orø som fik trukket den ind til kajplads igen.  Kontakt til havnevæsnet i Holbæk kommune, det aftales med havnefode at de fastgøre badebro/platform med kæder så man undgår gentagelser.  Politi optog rapport.
oliefilm på vandet rundt om båd, flydespærring brugt. Orø kaldt til ass. med båden.
Brand i mejetærsker (ledningsnet) slukket ved ankomst.  Efterslukning og sikring af redskab.   Afmeldt styrker fra st. Kirke Hyllinge samt ISL returnerer  fra station Kr. Hyllinge til Hvalsø  Kontakt til holdleder Orø over SINE og telefon.  Brugt 50 l vand til efterslukning
Sit. ved ankomst: Allerede ved ISL. ankomst til trækfærgen, rekvireres T3 fra st. Kr. Hyllinge grundet den kraftige vind.                                  Tankvognen fra st. Orø fortæller via SINE radioen, at de selv har rekvireret 1 ekstra tankvogn igennem                                   Falcks vagtcentral. Ved ISL. ankomst, brænder der ca. 8 - 9 hektar mark, gærde m.m., St. Orø er indsat med                                  tankvogn og sprøjte. Tankvognen er i gang på marken, sprøjten slukker mark, samt gærde m.m.    1 Indsatsen: T1 st. Kr. Hyllinge indsættes sammen med st. Orøs tankvogn for at hindre brandspredning samt til afslukning                            af marken m.m. R1 st. Kr. Hyllinge indsættes sammen med sprøjten Orø og 2 branddaskere til afslukning af                           mindre ildløs på marken m.m., St. Holbæks tankvogn overtager st. Orøs opgaver da den bryder sammen.                            T3 st. Kr. Hyllinge overtager T1 st. Kr. Hyllinges opgaver da de er ved at løbe tør for vand.                               Endelig indsats: Som ovenstående. Foretaget eftersyn af mejetærsker som forsagede branden, efterslukket mindre ildløs                                 m. 1 HT. Efter kontrolleret med termisk kamera, intet at bemærke.    Afsluttende indsats: Ejeren vil selv køre mejetærskeren hjem, for at kontrollere om der er sket skade på den.    Evt. opfølgning: Ca. 9 ud af 20 hektar mark er brændt, samt 1000 m2 gærde m.m.  Uheldets art: Spild ad diesel og hydraulikolie ved brand i mejetærsker     Adresse:, Næsbyvej 24 4300 Holbæk    Skadesnummer/reference:  Skade nr.  Policenummer:  - Rekvirent:  Indsatsleder Lasse Hansen  21579646  Dato for uheld:  26. august 2016  Matr.nr.: Projektleder, DMR:   Cand.techn. soc. Jesper Arffmann  DMR sagsnr.:   2016-xxxx Koordinater:         Baggrundsinformationer:    DMR A/S blev fredag den 26. august kl. 19.25 af indsatsleder Lasse Hansen anmodet om at vurdere følgevirkninger af udslip af dieselolie og hydraulikolie efter brand i mejetærsker på Næsbyvej 24, Orø, 4300 Holbæk.    Ved ankomst til skadested kl. 21.10 havde Vestsjællands Brandvæsen afsluttet slukningsarbejdet, og den akutte indsats blev vurderet afsluttet.    Indsatsleder Lasse Hansen samt ejer af mejetærsker orienterede om:  • At brandvæsenet var kaldt ud til en markbrand på en mark bag den aktuelle lokalitet og at mejetærskeren var kørt til nuværende placering ca. 15 m fra Nørrestængevej,  • At mejetærskeren her efter et stykke tid brød i brand,  • At ejer var forpagter af den udbrændte mark Lars Foverskov, Nørrestængevej 16, Orø, 4300 Holbæk, som også var tilstede,  • At jordstykke, hvor uheldet var sket, ikke var forpagtet,  • Der havde været tæt ved 800 l diesel i tanken,  • At der tillige var løbet motorolie og hydraulikolie ud,  • At uheldet var anmeldt til Top Danmark, men at der endnu ikke var talt med skadesservice,  • Markstykket ejes af Jette Porting, Næsbyvej 24, 4300 Holbæk med telefon 40703013.    DMR kunne yderligere konstatere:   • Vest for mejetærskeren var rende, hvor vand og olie var løbet til,  • Jorden var med fuger vest og syd for mejetærsker, hvorved spildets udbredelsesområde var begrænset. Det omtrentlige område blev opmålt til 40 - 50 m2,  • Det blev aftalt, at beredskabet hentede tromler og øste olieholdigt vand op for at begrænse nedsivningen. Der blev opsamlet ca. 400 l, som står på marken, da tromlerne var uden låg, og ikke kunne transporteres bort med beredskabets udstyr.  • Der var sat balje under mejetærsker, idet der stadig løb hydraulikolie fra mejetærskeren,  • At skadesområdet er beliggende omkring koordinaterne 55o46`47.85”N og 11o49`47.40Ø.    DMR udtog 2 prøver af jorden i dybden 0-10 cm syd og nordøst for mejetærsker. Prøverne opbevares på køl og vurderes at ville indeholde mellem 10.000 og 50.000 ppm olie.    Der blev sat enkelte afmærkningspæle om forureningen øst og nord omkring det formodede spildområde (mod vest og syd vurderes fjernelse af mejetærsker at ville vælte pæle, hvis de var sat op.    Vurdering  • Det vurderes, at kun en mindre mængde diesel og hydraulikolie ikke er brændt, hvorimod det vurderes, at op imod 300 l især dieselolie er opsamlet,  • At diesel, motorolie samt hydraulikolie er koncentreret om et knap 50 m2 stort område, og baseret på renden med vand/olie, er jorden leret med en relativ lav gennemtrængningshastighed,  • At koncentrationerne er så høje, at forureningen kan spredes dybt, dersom den ikke afgraves relativ hurtigt.    Videre aktiviteter     Så snart skaden er anmeldt mandag morgen kontakter DMR Lars Foverskov for at få kontaktoplysninger og skadesnummer på skadeskonsulent, hvorefter DMR vil tage kontakt til TopDanmark for at høre, om der skal foretages en frivillig oprensning af forureningen.    En oprensning kan dog først foretages når den brændte mejetærsker er fjernet.      1. udgave - ikke kvalitetssikret: 28. august 2016 / Jesper Arffmann              Foreløbig indtegning af spildområde. Tegnes op ved evt. beslutning om afværgeafgravning.                            Mejetærskeren set fra Nordøst. Prøvetagning ses foran.       Rende med olie/vand.
Ild i majetærsker sl. m. 2 HT., efterfølgende udlagt B-C udlægning, efterslukket med 2 c-rør.  Der blev rekv. miljø myndigheder grundet udslip af diesel, hydraulik olie m.m.
Alarm:  Drukneulykke    Sted:  I Kanalen på Kanalstræde ud for SoHo    Årsag:  ?    Indsats:  Personen svømmede selv i land efter at have fået kastet redningskrans    Beskrivelse:  Vi ankom og udført ikke noget og kunne returnere
Skorstensbrand:  Ved ankomst kraftig brand i skorsten  Skorsten renset  ved efterfølgende gennemgang af skorsten, kunne der konstateres revner i denne.  Kontakt til skorstensfejer som udsted fyringsforbud, til han den efterfølgende dag kunne syne denne.
Situation ved ankomst: Ved st. Orø´s ankomst brænder det i skorsten, og der kommer flammer op af denne.                                     Der er kraftig røgudvikling på loftet.     Førsteindsatsen: Der udlægges 1 HT. som sikringsslange. 12 m. stigen rejses, og der gøres klar til at sende en mand på taget iført                            sikkerhedsudstyr og røgdykker apparat. Ligeledes sendes der en mand på loftet med en 9 L. vandslukker, grundet tidligere                           skorstensbrande på ejendommen. Der foretages løbende eftersyn med termisk kamera.                            Endelig indsats: Skorstenen renses og der nedlægges fyringsforbud, da skorstenen er revnet 3 steder.    Afsluttende indsats: Skorstensfejer Bent Jensen, Holbæk Kommune forsøgt rekv. på mere end 4 forskellige tlf. nr., dog uden held.    Eventuel opfølgning: St. Kr. Hyllinge mødt med T1 og R1 samt 4 bmd. jf. aftale. Ej i brug.        Skorstensfejer rekvireret.  isl kirke hyllinge Bjarne Carlsen  mk 0416 martin foverskov ikke oprettet i ODIN2, mødt på skadested.
Alarm:  Bygn-brand Villa/rækkehus    Årsag:  Gløder fra brændeovn.    Situation:  Ved ankomst var der ikke tale om ild i garage med fare for hus, men om nogle gløder fra brændeovn der lå og røg bag garage.    Hvad udført :  Aftalt med Holdleder Orø at indsatsleder samt ASP Holbæk annulleres.    Opfølgning:  Politi og vagtcentral orienteret.    /Jan B  -Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-    Opgaver Brand:  Erstatningsomkostninger: -1  Reddede værdier: -1  FoersteMeldingsOrdlyd: bbvi    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Ikke oplyst  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Nej  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
Alarm:  Redning af person faldet i havn    Årsag:  Uforsigtighed/spiritus    Situation:  Ung mand i kanal. Reddet op før ankomst.    Hvad udført:  Køretøj samt båd aflyst.  Person overladt til ambulance.    /Jan B              -Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-  FoersteMeldingsOrdlyd: rdsø    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Ikke oplyst  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Nej  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
Ild og knitren bag væggen    HL Orø. Lidt ild i røgrør slukket før ankomst.Røgrør og skorsten efterset.    /Jan B    -Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-    Opgaver Brand:  Hvem/hvad slukkede branden: Brandvæsen,   Erstatningsomkostninger: -1  Reddede værdier: -1  FoersteMeldingsOrdlyd: bsht    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Ikke oplyst  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Nej  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
Båd ikke kæntret, men gået på grund, båd kommet løs, redningsbåd kontakter båden for kontrol.  Isl Brand orientere Politi
Båd slukket og efterfølgende sunket. 55 46 962 N - 11 51 009 E Bøje placeret i vandet.  Person blev fragtet ind til land af anden båd der befandt sig i området
olie på vejbane ud for nr. 16  Udlæg 2 sække kattegrus  Skadevolder ukendt
Mor til kite surfer har ikke set sønnen i over 15 min. middel vind, ved ankomst eftersøges med andre kite surfere i området, sønnen observeres 100 meter fra land med en itu slået kite bræt, søn ok, og båd annulleres, politi på stedet.
Kraftig brand i stue,  sandsynligvis ved sofa.  vindue til stue varmesprængt  slukket med 2 HT rør  Huset overtryks ventileret, gennemgang af bygning med termisk kamera for evt. "reder"    Sporbevaring jf. aftale med Politi.  Del af stue kraftig brandskadet, resten af huset røg og sod skadet  skadeservice tilkaldt til udvendig afdækning.  Skadested overladt til Politiet
Brand i skolekøkken pga. meget varme viskestykker og klude netop taget ud af tumbler og lagt plastkurv.  Slukket med en HT'er.
Kajakroer i nød, annulleret af 112 kort efter afgang.  Person var kommet i land ved egen hjælp.
Fjernet 5 træer efter kraftig snevejr
Børge Larsen forsvundet fra Elnebjergcenteret kl ca 18.00 Lørdag aften. Brandvæsnet indsat kl 23.34 efter politiet ikke har kunnet komme frem til Orø på grund af snevejr. Børge Larsen blev fundet af Brandvæsnet efter ca 30 min eftersøgning ca 200 meter fra centeret på en græsplæne bag et villahus på syvvejen. Hvis brandvæsnet ikke var sat ind ville Børge Larsen ikke være i live i dag. Da Børge Larsen ankom til sygehuset var hans kropstemperatur nede på 28 grader.
Fjernet 5 træer på/over vejbane efter kraftigt snefald.
Ingen i nød. Efter aftale med SOK + ISL Politi afsluttes indsats
Forladt glasfiber robåd, til gene i sejlrenden, bjerget og afleveret ved Holbæk Marina.   Der er ikke umiddelbart ejerskab - derfor betragtes denne som hittegods.    De registrerede tider på køretøjerne kan ikke betragtes som dækkende, idet mandskabet var blevet alarmeret telefonisk af ISL før vagtcentralens alarmering. Opgaven var derfor påbegyndt og status registreringer er lavet manuelt af VC. /KSO -Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-  FoersteMeldingsOrdlyd: bief    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Ikke oplyst  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Nej  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
røg fra grantræer tæt på en større samling grantræer.    Vesterrende, sandsynligvis startet i efterladt grillbakke.  Situation  ISL. Brand i skovbund i fyretræslund med fare for at det ville brede sig til træer og en tilstøden bygmark  Hvad udført  Slukket med c-rør og gennemgået med termisk kamera.-Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-    Opgaver Brand:  Hvem/hvad slukkede branden: Brandvæsen,   Bemærkning: Anvendt materiel   3 B slanger  8 C slanger  FoersteMeldingsOrdlyd: bnmi    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Tilpas  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: 1+5  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Nej  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
Situation  Efterslukning af brand i ca. 150kvm underskov mod Vesterrende.-Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-    Opgaver Brand:  Hvem/hvad slukkede branden: Brandvæsen,   FoersteMeldingsOrdlyd: bnmi    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Ikke oplyst  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Ved ikke  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Ved ikke
Alarm:  Brand i mejetærsker og mark.    Skadested:  Mejetærsker og halm på høstet kornmark.    Årsag:  Brand af ukendt årsag i mejetærsker.    Situation:  Ved ankomst brander mejetærsker og en større del af den høstede mark/halm.    Hvad udført:  1826 sat til slukning af del af marken med HT-rør og branddasker og er derefter sat til at slukke mejetærsker med HT-rør og med skum (50L skum brugt)  1873 sat til slukning med frontdysser.  1827 også kaldt men den blev aflyst da 1826 blev frigivet fra anden opgave.  Orø sprøjte sat til at sikre mod brandsmitte til eng mod syd og mod antændelse af korn i containere. Orø tankvogn til vandforsyning og brug af frontdysser til slukning af mark, særligt mod øst.  Lejre tankvogn sættes til afgrænsning af brand mod nord/vest og senere til begrænsning mod syd ved gård.    Styrker:  Orø med sprøjte/tankvogn.  Holbæk med sprøjte/tankvogn.   Lejre Brandvæsnet med en tankvogn (3 mand)    Kontakter:  Ejer af jord: Niels Svenning Larsen, tlf. 22 16 23 00  Ejer af mejetærsker: Holdleder Orø.-Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-    Opgaver Brand:  Hvem/hvad slukkede branden: Brandvæsen,   Antal røgdykkere  Type: Trykluft Antal: 2 Min: 30 Total: 60  FoersteMeldingsOrdlyd: btla    Status:  Vurdering af 1. udrykning: For lille  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Flere end 1+10  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Ved ikke  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Ja
Beretning fra holdleder Orø: Efterslukning og lagt skum ud.-Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-    Opgaver Brand:  Hvem/hvad slukkede branden: Brandvæsen,   FoersteMeldingsOrdlyd: bnmh    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Ikke oplyst  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Ved ikke  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Ved ikke
Beretning fra holdleder Orø: Efterslukning med HT.-Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-    Opgaver Brand:  Bemærkning: anvendt materiel  Ht rør  FoersteMeldingsOrdlyd: 99990    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Ikke oplyst  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Nej  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
Situation:    Efterslukning med HTér  -Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-    Opgaver Brand:  Hvem/hvad slukkede branden: Brandvæsen,   FoersteMeldingsOrdlyd: 99990    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Ikke oplyst  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Ved ikke  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
Alarm:  Str. foruerning-gylleudslip.    Skadested:  Landbrugsejendom    Årsag:  Gyllebeholder med roesnit affald har kogt over i løbet af natten.     Situation:  Væske/gylle løbet ud på vej og derfra vidre mod/i gadekær.    Indsatsordre:  Etablering af dæmninger af jord for at stoppe væske for at løbet i gadekær.    Hvad udført:  Løbet ned til gadekæret ca. 5-10 liter nåede at løbe i inden etableret dæmning stoppe tilførslen, lokal slamsuger blev hurtigt tilkaldt for at suge op af kæret og så arbejde sig op til dæmning. Isl. rekvirer DMR + slamsuger, dæmninger etableres flere steder for at minimere stiltrømning. Der spules og suges iht. aftale m/ DMR konsulent Jesper Arffmann både vendeplads, asfalt vej samt et stykke indkørsel bag om Bygaden 87.    Opfølgning:  Skadested overlad til DMR, Midt og vestsjællans Politi    /Jan B  -Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-    Opgaver Miljø:  Bemærkning: Gyllebeholder løbet over.  Miljø stofnavn:  Fare nr.: , Emballage: Andet, Mængde før uheld: -1, Forurenet areal (m2): -1, Bemærkning:   FoersteMeldingsOrdlyd: bsfg    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Tilpas  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Ved ikke  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
Situation:    Lasse HL Orø rekv. Orøfærgen har rekv. via lyngby Radio. 1 båd nord for Bognæsbroen. Lasse har selv snakket med Isl.    Isl kører til Bognæs - melder der fra at redningsbåden har kontakt med forulykkede båd og er i gang med at trække den til Orø. 1 person ombord - knækket mast.       Båd: Titan 2 Elvstrøm ½ ton fra Nexø og ejer Hans Jørgen Johansen, Møllevej 1, 3740 Svanneke. 29261630 Email: hansjohansen622@gmail.com er trukket til Orø Havn og har det godt.-Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-  FoersteMeldingsOrdlyd: rxan    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Tilpas  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: 1+5  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Nej  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
2 sejlbåde på grund ud for Skinkelmæren på Orø siden, 4 personer samt 1 hund ingen fare.    Indsatsleder kontakter Midt og Vestsjællands Politi for orientering.              -Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-  FoersteMeldingsOrdlyd: rdfj    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Tilpas  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: 1+3  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Nej  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
Alarm:  Skorstensbrand-stråtag, Alle ude af huset    Årsag:  Tilstoppet røgkanal    Situation:  Tilbagemelding fra indsatsleder til vagtcentral: stoppet afløb i en masse ovn, ingen skorstensbrand.    Hvad udført:  Røgkanal renset og spjæld åbnet.    /Jan B      -Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-    Opgaver Brand:  Hvem/hvad slukkede branden: Brandvæsen,   Erstatningsomkostninger: -1  Reddede værdier: -1  FoersteMeldingsOrdlyd: bsst    Status:  Vurdering af 1. udrykning: For stor  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: 1+3  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Nej  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
Intet at finde. Efter aftale med SOK afblæses eftersøgning og Orø sejler en ekstra runde på vejen tilbage.    /Jan B-Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-  FoersteMeldingsOrdlyd: rdfj    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Tilpas  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: 1+2  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Nej  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
SOK rekvirerer via Midt- og Vestsj.    Tilbagemelding fra indsatsleder til vagtcentral: der er redningshelikopter i luften, og redningsbåd i vandet. Ingen personer at finde, mener de er gået i land.    Stjålet motorbåd var sejlet på grund på øen Lindholm, der blev søgt efter personer fra redningsbåd og helikopter da der var fundet en redningsvest i vandet.  Ved eftersøgning på strand på Orø fandt man en plastkasse fra båden med effekter fra båd.  Efter aftale med Midt og Vestsjællands Politi blev eftersøgning afblæst.-Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-  FoersteMeldingsOrdlyd: rdfj    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Tilpas  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Nej  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
Alarm: Person sprunget i vandet    Skadested: Havnevej 3, 4300 Holbæk    Situation: 3 min efter ankomst, har jeg kontakt med en person der har set en bekendt løbe ud på/ imod molen mellem havnevej 3 og restaurant Suri. Den pågældende person har tidligere har ifølge politiet været selvmordstruet    Hvad udført: Der er iværksat eftersøgning med redningsbåd i begge bassiner i indre havn. Personer på havnen eftersøgere ligeledes omkring mole. Politiet leder med flere vogne i byen.  Den bortløbende person bliver efter ca. 25 min. fundet i god behold på Holbæk station.IAB  -Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-  FoersteMeldingsOrdlyd: rdsø    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Ikke oplyst  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Nej  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Nej
Alarm:   Isl. Eftersyn  Årsag:  Jolle observeret drivende på fjorden  Udført:  Tilkald af båd fra Orø  Båd kunne konstatere at der var tale om en skydepram, der var tom, ingen spor af at den havde været bemandet, men at der var tale om en båd der var løsrevet fra sin fortøjning  Båd trukket ind til Holbæk Fiskerihavn, efter aftale med havnefoden på Holbæk havn  Opfølgning:  Politi orienteret.
Ved ISL ankomst konstateres skorsten "kold" og med få gløder i løbet
Grundet nedbrud på OR M1 skete fremkørsel i Privat bil derfor fremgår Orø kun som station    Sit. ved ankomst: Ild i brændestak var slukket ved ankomst  1 Indsatsen.  efterslukning    Forbrug ca 1000 L vand  -------  ISL bemærkninger:  - Teknisk svigt: OR M1 kunne ikke starte.  - KH TS1 afsendes i første omgang selvstændigt, men da ISL får at vide, at OR M1 ikke kunne starte, afsendes KH M1 tillige som dog ikke kører med over til Orø, idet meldingen fra HL Orø er, at situationen er under kontrol.
Sejlbåd bragt flot.    ISL Holbæk optaget af anden opgave. ISL Lejre bedt om at køre frem af VCT, som ISL i stedet for ISL Holbæk. Jan Bruun (ISL Holbæk) også mødt.
Politi beder beredskabet om hjælp til eftersøgning af forsvundet person, som sidst er set ved SOHO ved 3 tiden natten før.  Redningsbåd Orø indsat til eftersøgning af evt. druknet person i Holbæk havn ved Kanalstrædet, droneberedskabet aktiveret til eftersøgning fra luften, sprøjte med 5 mand er sat til, sammen med politiet, at eftersøge langs vandet, hvor det er muligt at komme til på gåben og dykkerberedskabet bliver tilkaldt, da drone ser noget lidt varmere på et sted i havnen, til eftersøgning under vandet. Det viser sig at være en stor klump tang. Politiet eftersøger med hunde.  Efter 3 timers eftersøgning indstilles eftersøgningen, da det vurderes at være umuligt at finde personen efter så mange timer i det kolde vand.    Det viser sig senere, at personen er i live og nu er hjemme hos familien.



bygningsbrand sommerhus brændt totalt ned.
Røgrør tilstoppet. Røgrør renset ellers intet foretaget.
Person ville begå selvmord, men overtaltes til at lade være.
Ild i frituregryde. Ejer havde sat gryden udenfor ved ankomst hvor brandvæsen kunne slukke gryden. Borger blev indlagt til obs. for røgforgiftning. Røsva kontaktet.
Stige tilkaldt fra Kalundborg kl. 23.13. -Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-    Opgaver Brand:  Antal røgdykkere  Type: Trykluft Antal: 2 Min: 35 Total: 70  Erstatningsomkostninger: -1  Reddede værdier: -1  FoersteMeldingsOrdlyd: bbso    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Ikke oplyst  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Ved ikke  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Ved ikke
Blind alarm. -Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-  FoersteMeldingsOrdlyd: rdha    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Ikke oplyst  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Ved ikke  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Ved ikke
Sit. ved ankomst: Røgen kommer ud af sprækker, ved portene på garagen.  1 Indsatsen. Indsat 2 røgdykkere, - med HT.  Røgdykkere for åbnet portene på garagen, og skubbet båden ud…..

Brand i affald. Løb videre til skel.
Kraftig brand i køkkenet. Ejer er kommet ud.  slukket og sikret mod spredning og sikre tillige 1. salen mod spredning.  Der efterslukkes og udluftes i hele huset. der etableres vandforsyning fra gadekære  (ca 500m)  Brugte slanger og flasker returneres til Kalundborg
4 brandmænd, som var naboer til branden, var hurtigt inde og fik slukket branden med havslanger og pulverslukker.   De nåede ikke at få advarsel om at stå standby, da han truede med at hælde benzin ud i huset hvis brandvæsnet kom.   Alle blev tjekket for røgforgiftning.     Brandmændene frigøres omkring 02:30 tiden og Finn Andersen hjalp politiet til klokken 03:30 - den 11-12-2016    Note til ODIN-rapport: Der er ingen registrering af køretøjer, derfor noteres alle involverede brandmænd som "mødt på skadested", på nær 4 som er kørt med ambulancen, som der ligeså heller ikke er køretider på, derfor er de noteret ved alarm-tidspunkt.
Ankomst: Brand i flis på losseplads. Rendegraver rekv. til at grabbe op og slamsuger til at sprede vandet på det, brugt 3000 l. vand.
Ild i gasflaske. Gasflasken blev smidt i gadekær.-Følgende beskrivelse består af felter der ikke længere findes i ODIN-    Opgaver Brand:  Hvem/hvad slukkede branden: Brandvæsen,   Bemærkning: Gasflaske blev smidt i gadekær  Erstatningsomkostninger: -1  Reddede værdier: -1  FoersteMeldingsOrdlyd: bgud    Status:  Vurdering af 1. udrykning: Ikke oplyst  Hvor mange personer var nødvendig for at løse opgaven tilfredsstillende: Ikke oplyst  En 4 minutter(s) tidligere indsats ville have reduceret skaderne betydeligt: Ved ikke  En 4 senere indsats ville have forøget skaderne betydeligt: Ved ikke
Brand i en juledekorationer på et bord, som var glemt, brandskade på bord og  tæppe samt div. Indsat 2 RD, forbrugt ca3 L vand, hus ventileret.  Meget røgskadet hjem,  VC rekv skadesservice, forsikring DFA, Police nr 152000277  John Hansen mobil nr 41428907  Ejer er blevet genhuset lokalt



Fakturering År Måned Ugedag RapportKategori
0 2016 1 Fredag
0 2016 4 Lørdag
0 2016 5 Lørdag
0 2016 6 Søndag
0 2016 7 Søndag
0 2016 7 Søndag
0 2016 8 Mandag
0 2016 8 Fredag
1 2016 8 Fredag
0 2016 9 Lørdag
0 2016 1 Lørdag
0 2016 3 Fredag
0 2015 1 Fredag 0
0 2015 4 Søndag 0
0 2015 4 Tirsdag 0
0 2015 7 Mandag 0
0 2015 8 Onsdag 0
0 2015 8 Lørdag 0
0 2015 9 Søndag 0
0 2015 9 Fredag 0
0 2015 11 Mandag 0
0 2015 7 Torsdag 0
0 2015 11 Søndag 0
0 2015 11 Lørdag 0
0 2015 11 Søndag 0
0 2015 12 Torsdag 0
0 2014 6 Lørdag 0
0 2014 7 Onsdag 0
0 2014 7 Torsdag 0
0 2014 7 Tirsdag 0
0 2014 7 Onsdag 0
0 2014 7 Torsdag 0
0 2014 7 Fredag 0
0 2014 2 Torsdag 0
0 2014 8 Lørdag 0
0 2014 8 Tirsdag 0
0 2014 3 Torsdag 0
0 2014 9 Torsdag 0
0 2014 4 Lørdag 0
0 2014 12 Torsdag 0
0 2017 1 Torsdag Standard
0 2017 4 Mandag Standard
0 2017 7 Lørdag Standard
0 2017 10 Torsdag Standard
0 2017 12 Søndag Standard



0 2015 9 Søndag 0
0 2015 12 Lørdag 0
0 2015 1 Tirsdag 0
0 2015 4 Fredag 0
0 2014 1 Fredag 0
0 2014 3 Søndag 0
0 2017 7 Lørdag Standard

0 2016 5 Fredag
0 2016 10 Mandag
0 2016 12 Lørdag
0 2016 11 Mandag
0 2014 6 Lørdag 0
0 2017 12 Mandag Standard
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