DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 14-05-2018 til kl. 08.00 den 15-05-2018

Tidspunkt

Adresse

09:04

Solbjerg Plads

Brandalarm

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

10:27

Fængselsvej

Brandalarm

Blind alarm, grundet håndværkers arbejde.

10:41

Avedøre Havnevej

Færdselsuheld

Mindre færdselsuheld, sikring af skadested.

10:55

Borgergade

Brandalarm

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

11:25

Gammel Køge Landevej
Hvidovrevej

Færdselsuheld

Sikring af skadested, samt oprydning.

11:39

Nyhavn

Olie spild

Brostensbelægning udfor restaurant, ca. 75 m² areal, var
spejlblankt og glat pga. tabt madolie. Udlagt ca. 100 liter
absorberingsmiddel til at tage den glatte overflade.

11:48

Banegårdspladsen

Brandalarm

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

11:59

Helgesensgade

Assistance

Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af
patient.

12:10

Toften

Eftersyn

Eftersyn for brand, efter på brænding af striber på fliser.
Håndværkeren havde slukket med slangevinde fra børnehaven.
Intet konstateret ved eftersynet.

13:04

Meldahlsgade

Brandalarm

Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.

13:40

Solbjerg Have

Brandalarm

Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved
beredskabets ankomst.
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Melding

Beskrivelse
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Tidspunkt

Adresse

Melding

14:40

Skydebanegade

15:58

Herlufsholmvej

17:37

Dronningens Tværgade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra
madlavning. Udluftet lejlighed samt trappeopgang med ventilator.
Tilkaldt døgnplejen til beboeren.

17:55

Ved Amagerbanen

Ild i træ

Gløder i træ, slukket med 1 højtryksrør.

17:57

Park Alle

Brandalarm

Blind alarm, grundet betjenings fejl.

18:05

Edith Rodes Vej

Brandalarm

Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade
(utæt rørledning). Lukket for ventil til vandforsyning i samarbejde
med VVS montør. Iværksat og foretaget opsugning af vand på 1. og
2. sal i bygningen. Tilkaldt skadeservicefirme til
følgeskadebekæmpelse.

18:40

Frederiksberg Alle

Eftersyn

Lettere røgspredning fra underbo pga. brændt karklud i gryde.
Foretaget udluftning af lejligheder med ventilator samt tilkaldt
skadeservicefirma efter ønske fra beboer.

19:33

Holbækmotorvejen

Færdselsuheld

Sikring af skadested.

20:10

Egilsgade

Ild i bil

Ved beredskabets ankomst var der hverken ild eller røg at se fra
bilen, men den lugtede varm. Foretaget eftersyn med termisk
kamera, intet at bemærke. Ejer forsøgt kontaktet.

20:20

Frejasgade

Redning

Mødt på adressen, ej i brug. Politiet håndterede opgaven.
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Eftersyn

Beskrivelse

Eftersyn

Røgalarm aktiveret i lejlighed. Opbrudt køkkendør for adgang.
Konstateret glemt mad i ovn som var brændt på samt lettere
røgspredning i lejlighed. Slukket for ovn, udluftet lejlighed samt
nødtørftigt retableret dør igen.
Melding om brand i mindre transformerstation ved sporareal. Ved
beredskabets ankomst konstateres det at branden er gået ud. Det
konstateres tillige at der var en nedfalden køreledning. Tilkaldt
Banedanmark og overdraget opgaven til dem.
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Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

20:47

Vestergade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. temperaturstigning i
et varmerum.

22:13

Reventlowsgade

Brandalarm

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

23:31

Brøndby Stadion

Brandalarm

Blind alarm, grundet trykfald i forsyningsledning.

00:38

Rødovre Skøjtearena

ild i container

Container slukket med HT. rør.

02:02

Frugthaven

Eftersyn

Røg fra elinstallation, brændt relæ visevært kontakter elinstallatør.

06:51

Gammel Køge Landevej

Assistance

Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.

06:53

Jens Jessens Vej

Brandalarm

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

06:56

Bygholmvej

Eftersyn

Eftersyn idet et strygejern var blevet overophedet. Afbrudt
strygejern og overdraget skadestedet til beboerne.

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