DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 24-03-2018 til kl. 08.00 den 25-03-2018

Tidspunkt

Adresse

08:02

Sundbygårdsvej

Brandalarm

Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret
person.

08:42

Egevolden

Brandalarm

Blind alarm, grundet damp fra bad.

12:27

Grønjordsvej

Brandalarm

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

13:14

Edisonsvej

Eftersyn

Eftersyn for gaslugt. Ved ankomst, kan vi lugte svag gaslugt fra
udgravning, der var ingen udslag på gasmåler, og ingen gaslugt
inde i nærmeste bygning. Frederiksberg forsyning blev rekvireret
via AC. Ved ankomst, overtog de skadestedet.

13:29

Dampfærgevej

Olie spild

Olieforurening i KBH havn. Ved ankomst til stedet kunne vi
konstatere, at det lækkede Olie fra en sunket båd. Vi undersøgte
båden med dykkere, og kunne ikke konstatere hvor olien kom fra. Vi
Udlagt 48 meter flydespærring rundt om den sunken båd. Sagen er
overdragen til KBH kommune TMF, samt By og Havn.

14:00

Fuglefængervej

Eftersyn

Eftersyn for røglugt på opgang. Vi fandt hurtigt en lejlighed hvor en
lille gryde brændt på pga. madlavning. Køkkenet udluftet.

16:51

Hesseløgade

Eftersyn

Vandskade, sagen overdraget til skadeservice.

17:28

Valbygårdsvej

Ild i lejlighed

Ild i lejlighed, madlavning var årsag til alarmen. Lejligheden blev
udluftet, og politiet overtog skadestedet.

17:44

Sundbygårdsvej

Brandalarm

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

19:06

Brøndbyøstervej

Trafik ulykke

22:08

Limfjordsvej

25. marts 2018

Melding

Assistance

Beskrivelse

Sikring af skadested, samt oprydning.
Ophjælpning af patient.
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Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

23:21

Jernholmen

Brandalarm

Blind alarm, ukendt årsag.

00:17

Kindebjergvej

Brandalarm

Blind alarm, grundet rygning.

00:50

Jernholmen

Brandalarm

Blind alarm, ukendt årsag.

00:59

Hestemøllestræde

Redning Andet

Assistance til politiet ved færdselsuheld. Ved et solouheld var en
bil væltet om på taget, bilen blev skubbet tilbage på hjulene igen.

01:03

Ørestads Boulevard

Brand

Ild i skraldespand ved Metrostation. Intet fundet.

05:03

Damgårdsvej

ild i skraldespand

Slukket med HT. rør.

05:41

Muldager

Brand

Ild i affald i kælder,
slukket med HT. rør og kælder udluftes.
Grundet opgang fra kælder var der her røg i opgang og flere
måtte evakueres.
Grundet flere utætheder kom der ved tryksætning af kælder en
smule røg i nogle af stue lejlighederne, derfor er alle
stuelejligheder efterset.
Skadeservice og politi overtager skadested.

07:05

Egeskoven

Ild i knallert

Slukket med HT. rør.

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.
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