DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-02-2017 til kl. 08.00 den 08-02-2017
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

10:12

Svendebjergvej

Brandalarm

Blind alarm, grundet rottebekæmpelse.

10:21

Porcelænshaven

Eftersyn

Fortaget eftersyn af kælder, P-dæk, skralderum, elevatorer samt
opgange pga. røglugt i ejendom. Intet at bemærke. Foretaget
udluftning ved åbning af røg lem, efterfølgende var røglugten væk
og kom ikke igen.

11:10

Fabrikmestervej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra produktion af plastisk.

11:49

Hejrevej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

13:00

Kornmarksvej

Brandalarm

Blind alarm, grundet håndværkere.

13:12

Frederiksberggade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra elkedel.

14:00

Borgmester

Fischers Vej

Brandalarm Skab retableret inden beredskabets ankomst.

15:08

Vibeholmen

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

15:34

Ernst Kapers Vej

Røg på trappe

Anmelder oplyser at der har været røg på trappen. Foretaget
eftersyn på trappen, intet røg at se, men en svag røglugt. Foretaget
eftersyn af kælder og skakt samt lejligheder via brevsprække, intet
at bemærke. Orienteret politiet på stedet.

16:30

Egelundsvej

Redning andet

Person sad fast i mudder, kommet fri ved egen hjælp.

17:59

Ottiliavej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bad.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-02-2017 til kl. 08.00 den 08-02-2017
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

18:12

Priorparken

Brand alarm

Blind alarm, årsag uoplyst.

18:19

Carl Langes Vej

Ild i knallert

Ved ankomst er der en knallert der er delvist udbrændt.
Slukket med pulver og vandslukker. Overdraget til politi på stedet.

18:21

Amager Boulevard

Trafik ulykke

Færdselsuheld. hård opbremsning og mindre påkørsel bagfra.
Passager lettere svimmel og let trækken i nakken. Tilset patient
og dirigeret trafik. Ambulance overtog patient, politiet orienteret på stedet.

18:49

Trianglen

Eftersyn

Stoppet ved afgang fra stationen, der var ikke brug for beredskabets hjælp alligevel.

19:33

Øresundsvej

Røg fra lejlighed

Ved ankomst konstateres svagt røgslør i lejligheden. Foretaget
udluftning samt eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.
Foretaget eftersyn af for- og bagtrappe samt under- og overliggende
lejligheder, intet at bemærke. I den underliggende lejlighed havde
der lidt tidligere været tændt op i brændeovnen.
Beredskabet opsatte 3 røgalarmer, så beboerne trygt kunne være i deres lejlighed.

20:22

Ørestads Boulevard

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-02-2017 til kl. 08.00 den 08-02-2017
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

21:12

Munkens vej

Røg fra kælder

Melding om ild i kælder med røgspredning til bagtrappe. Ved
ankomst indsættes røgdykkere i kælderetagen på begge sider af
trappeopgangen, men ingen brand kunne konstateres. Foretaget
eftersyn af overliggende etager, konstateret glødebrand i café i
stueetagen. Branden havde spredt sig i etageadskillelsen til
kælderen. Indsat 1 tågesøm til begrænsning samt påbegyndt
opskæring af gulv. Ventileret trappe samt foretaget eftersyn af
overliggende lejlighed, intet at bemærke. Tilkaldt
skadeservicefirma til følgeskadebekæmpelse. Ca. 6 m2 gulv
opskåret til sikkerhed mod brandspredning i etageadskillelsen.
Overdraget skadestedet til politiet samt skadeservicefirma.

22:56

Islands Brygge

Eftersyn

Eftersyn for tændt stearinlys i butik. Ved beredskabets ankomst var lyset gået ud.

23:12

Dyrings parken

Ild i bil

Ild i bil, slukket med et HT-rør.

23:24

Folehaven

Ild i bil

Kraftig brand i bil, slukket med 2 højtryksrør. Udlagt skum i og
omkring bilen som stod tæt op af bygning/vindue. Foretaget
eftersyn af lejlighed i stueetagen, beboer hjemme, intet at bemærke.
Orienteret politiet på stedet.

03:57

Havdrupvej

Ass. til ophjælpning

Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med ophjælpning af borger.

04:45

Herstedvang

Brand alarm

Blind alarm, grundet trykfald i sprinkler.

07:15

Priorparken

Brandalarm

Blind alarm, ukendt årsag.
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