DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-05-2018 til kl. 08.00 den 30-05-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

09:38

Brydes Allé

Brandalarm

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

10:57

Smedeland

Brandalarm

Blind alarm, idet håndværkers arbejde tæt på detektor havde udløst alarmen.

11:09

Stamholmen

Drukning

Person i vandet ved Skrædderholmen som to politifolk havde fat i og holdte denne over vandet.
Isat båd fra Stamholmen og sejlet til øenfor redning og transport af personen, sendt køretøjer til
Amagermotorvejen, hvor dykkere kunne gå til øen for assistance ogredning. Alle reddet på land og
patient sejlet til stamholmen, hvor helikopter overtog patienten og fløj denne til Rigshospitalet.
Overdraget skadestedet til politiet.

11:28

Dahlerupsgade

Brandalarm

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

11:50

Store Harekærvej

Ild i container

Ild i container slukket med 1. HT. Eftersyn foretaget med termisk kamera på skur nær brandstedet.

12:45

Dannebrogsgade

Ild i græs

Ca. 3 m hæk brandskadet, slukket med HT-rør.

12:57

Apollovej

Ild i græs

Mindre glødebrand i træstub slukket med ca. 1/2 l vand fra flaske.

13:11

Bellahøjvej

Ild i græs

Ild i bed med træflis. Slukket med ca. 25 l vand fra HT-rør. Eftersyn med termisk kamera.

13:48

Dyringparken

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet tobaksrygning tæt på detektor.

13:51

Kilevej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-05-2018 til kl. 08.00 den 30-05-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

15:12

Nordre Fasanvej

Røg fra bygning

Ild i lagen slukket af personale med vandfyldt slangevinde. Efterfølgende barrikaderede patient
døren til stuen. Politi trængt ind for eftersyn og pacificering af patient. To brandmænd standby
med vandfyldt slangevinde. Eftersyn foretaget da der igen var adgang til stuen.

15:17

Havneholmen

Brandalarm

Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret efter påkørsel af varebur.

15:43

Strandesplanaden

Ild i græs

Ild i knallert, slukket med 1. HT

15:47

Priorparken

Ild i container

20 m3 åben container indeholdende bl.a. spraydåser brudt i brand. Brandspredning til træskurvogn
samt 40 fod skibscontainer. Tankvogn st. GL startede op med vandkanon og forsynede st. V sprøjte
med vand. Udlagt 2 C-angreb og 1 HT-angreb. Tankvogn st. HV kaldt som stand.by, udlagde
fødeslange fra brandhane. Af slukket med A-skum. Rekvireret kroghejskøretøj til flytning af
container.

15:58,

Pilestræde

Redning

Elevatorstop med 6 personer i elevator. Ved brandvæsenets ankomst var servicetekniker fra
elevatorfirma lige ankommet. Service tekniker fik personerne ud af elevatoren uden
brandvæsenets hjælp.

16:16

Haraldsgade

Trafik ulykke

Ved brandvæsenets ankomst er ambulancepersonale ved at tilse en kvinde, som derefter køres på
hospital. Uheldsstedet afspærres med køretøjerne og afspærringstape. De to forulykkede køretøjer
skubbes ind til hver sin side af kørebanen. Diverse glas og plastikstumper fejes op. Politiet
overtager.

16:17

Lautrupsgade

Brandalarm.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
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Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 29-05-2018 til kl. 08.00 den 30-05-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

17:00

Islands Brygge

Redning

Melding om dreng låst inde på offentligt toilet. Stop på radio efter telefonmelding om at drengen
var kommet ud ved egen hjælp.

17:28

Avedøreholmen

Ild i el installation

Ild i stærkstrømskabel, slukket før beredskabets ankomst.

18:06

Ottiliavej

Brandalarm

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

18:53

Solbjerg Have

Brandalarm

Blind alarm idet der ikke var nogen indikation på brand ved centralskabet. Leder af børnehuset
orienteret om forholdet.

19:48

Bentzonsvej

Eftersyn

Hjemmebrandmelder aktiveret uden påviselig grund. Foretaget eftersyn gennem brevsprække.
Underbo i kontakt med beboer som befinder sig i Jylland. Politi kontaktes gennem vagtcentralen.
og låsesmed rekvireres.

19:55

Tagensvej

Ild i container

Ved brandvæsenets ankomst er en 20 fods container i brand op ad stillads til bygning med
byggematerialer. Lås på container klippet for afslukning. Udlagt skumslange og slukket med Askum. Lås på stilladstrappe klippet for adgang til eftersyn i bygning samt materialer 2. og 3. etage.
Intet at bemærke. Politi får fotos fra holdledertelefon, hvorefter brandvæsenet forlader stedet.

20:03

Ole Maaløes Vej

Ild i bygning

Stoppet på radio.

20:04

Matthæusgade

Brandalarm

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

20:26

Matthæusgade

Brandalarm

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

20:29

Støberigade

Brandalarm

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

Adresse

Melding

Beskrivelse

22:53

Priorparken

Ild i bygning

Ild i skur, slukket med vandkanon og HT. Beredskabet skilte skuret for efterslukning, politi
overtager skadestedet.

20:54

Stengade

Eftersyn

Ved ankomst let røglugt fra vaskekælder. Efterset visuelt samt med termisk kamera.
Vaskemaskiner, tørretumbler samt tilstødende rum efterset. I.a.b. Røglugt bliver mindre og
mindre. Politi til stede. Brandvæsenet forlader stedet uden at kunne finde noget, der tyder på
brand.

21:09

Teglholmsgade

Ild i bil

Ild i passagerkabine i instrumentbræt lige over rattet. Venstre sidedør stod lidt på klem (opdaget
senere) Røgudsivning gennem revne i forrude. Forrude knust og bilen aflukket med HT-rør fra
Slukningsenheden. Gjort politi opmærksom på forholdene.

21:52

Øster Allé

Eftersyn

Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

22:36

Stokhusgade

Ild i container

Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.
Eftersyn foretaget, hvor der ved flere skraldespande forefindes grill-bakker men ingen ild.

22:57

Øresundsmotorvejen

Trafik ulykke

Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden brandvæsenets ankomst. Kørt strækningen fra
Fields-afkørsel til lufthavnen igennem intet fundet.

23:43

Helgolandsgade

Brandalarm

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

00:09

Kildevældsgade

Eftersyn

Melding om røglugt i opgang muligvis fra gryde på tændt komfur. Eftersyn i opgangen. En beboer i
stuelejligheden tv fortæller, at han har haft røg i sit køkken for et par timer siden. Brandvæsenet
foretager sig ikke yderligere.
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Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

00:35

Stenager

Brandalarm

Beboer aktiveret brandtryk ved en fejl.

00:43

Nygårds Plads

Ild i bygning

Ild i køkken slukket med 1. HT. Politi overtager skadestedet.

00:52

Gammelager

Brandalarm

Blind alarm, idet en truck havde påkørt en sprinkler.
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