DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 28-04-2018 til kl. 08.00 den 29-04-2018

Tidspunkt

Adresse

08:45

Ved Mønten

Ild i bygning

Beboer oplyste at der kom røg ud fra el-skab/ tavle i hendes
lejlighed. Eftersyn foretaget, konstateret mindre lugt af brændt
plastik, ellers intet at bemærke, strømmen afbrudt ved HPFI beboer kontakter selv elektriker.

08:38

Vojensvej

Eftersyn

Pillefyr afgiver sort røg ved opstart. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

09:10

Dalgas Have

Ass. til ophjælpning

Assistance til Frederiksberg Sygepleje med ophjælpning af patient.

12:12

Slotsgade

Røg fra lejlighed

Røg fra lejlighed viste sig at være en glemt gryde på komfur,
lejlighed udluftet, eftersyn foretaget intet at bemærke, beboer ville
selv sørger for videre udluftning og rengøring.

13:29

Frederikssundsvej

Olie spild

Oliespild på kørebane på en strækning fra Tomsgårdsvej til
Frederiksborgvej, absodan udlagt.

15:48

Rådhuspladsen

Brandalarm

Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

16:35

Hovmestervej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra
håndværkers arbejde tæt på detektoren.

16:54

Marskensgade

Eftersyn

Kortslutning i elinstallation medførte lettere røgspredning i
lejlighed. Foretaget eftersyn, beredskabet fjernede kontakten,
beboeren rekvirerede selv en elinstallatør for udbedring.

17:05

Agnes Henningsens Vej

Brandalarm

ABA aktiveret på grund af mindre glødebrand i papirkurv, slukket af
personalet på stedet før brandvæsnets ankomst, udluftning
foretaget samt eftersyn, intet at bemærke, personale overtager.

17:35

Slesvigsgade

Brandalarm

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

18:05

Hovedvejen

Naturbrand

Ild i 2 træstubbe. Slukket med 1 HT-rør.
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Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

18:55

Sundholmsvej

Brandalarm

Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

18:56

Ruten

Ild i knallert

Ild i knallert i det fri, slukket med 1 pulverslukker. Orienteret
politiet på stedet.

20:54

Havneholmen

Redning Andet

Anmelder havde set 5 berusede personer sejle i kano ved
Teglholmen, i retning ind mod byen, Politiet anmodede beredskabets
om assistance med ISL Brand, båd og ambulance standby i
tilfælde at de faldt i vandet, det lykkedes dog Politiet at få kontakt
til personerne som kom op på land i god behold.

21:27

Digevej

Eftersyn

ABA skabet på stedet stod med en besked, om at den
melder som brandvæsenet havde reetableret i går, havde ændret
miljø / mangler ved melder. Da denne besked skal kvitteres i skabet
(som kun vi havde nøgle til) har skabet stået i flere timer og bippet.
Dette har bekymret personalet. Hvorefter at beredskabet blev
kontaktet, Vi har været forbi og kvittere alarmen.

23:34

Horsedammen

Brandalarm

Blind alarm grundet røg fra røgkanon.

23:46

H.C. Ørsteds Vej

Ild i bygning

Efterladte tændte fyrfadslys på toilet og i restaurant slukket, via 4
meter stige fik vi afmonteret håndtag på et lille vindue, håndtaget
brugte vi så til at åbne et større vindue så det var muligt at komme
ind i bygningen, efter først at havde slukket de lys som kunne nås
fra det åbnestående vindue kunne vi efterfølgende konstatere at der
brændte yderligere lys i restauranten, som ligeledes blev slukket,
restaurantens ejer kontaktet vedr. dette.

00:29

Humletorvet

Brandalarm

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

02:08

Arne Jacobsens Allé

Eftersyn

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

03:53

Brydes Allé

Brand i bil i det fri

Ild i bil, slukket med 2. HT-rør, bil udbrændt i mandskabs kabine,
efterladt benzindunk og brosten overdraget til Politiet.

06:19

Hovedvejen

Brandalarm

Blind alarm uden påviselig årsag.

06:24

Langagervej

Brandalarm

Falsk alarm, brandtryk aktiveret uden årsag.
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YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.
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