
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 04-06-2018 til kl. 08.00 den 05-06-2018 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:03 Sundkrogsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 09:36 Vanløse Allé Assistance Assistance med ophjælpning af borger. 

 09:41 Nygårds Plads Brandalarm Blind alarm, ukendt årsag.  

 09:56 Dronningens Tværgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 10:47 Refshalevej Ild i skib Brand i mindre sejlbåd, supplerende meldes det at en person er  
 sprunget i fra båden. Personen har reddet sig selv op ved  
 beredskabets ankomst. Ilden slås ned med 1 HT-rør. Da flammerne  
 ikke er synlige mere, bugseres båden til kranen på havnen. Udlagt  
 flydespærring før løft af båd på land. Foretaget efterslukning af  
 båden på land, sikret at slukningsvand drev i tank med  
 olieudskiller. Foretaget eftersyn af båden 2 timer senere, intet at  
 bemærke. Havnefoged, politi samt Center for miljø orienteret. 

 10:49 Østrigsgade Eftersyn Privat gasalarm som var aktiveret i lejlighed, beredskabet foretog  
 måling som ikke viste udslag af nogen art. Personen fik besked på  
 at ringe 112 hvis der begyndte at lugte af gas. 

 12:06 Brofogedvej Røg fra altan Rygende altankasse. Beboer over havde hældt vand ud fra sin altan og  
 begrænset udviklingen før beredskabets ankomst. Beredskabet  
 skaffede adgang og slukkede med vandslukker og skum.  
 Efterfølgende fjernet altankasse. 
 
 12:10         Avedøre Havnevej       Trafikulykke Sikring af skadested, samt oprydning.  

 12:34 Rødbyvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 12:49 Dronningens Tværgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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 13:03 Valdemar Hansens Vej Brandalarm Blind alarm, grundet håndværkers arbejde tæt på melder.  

 13:04 Krystalgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
 madlavning. 

 13:31 Frue Plads Brandalarm Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

 13:44 Nitivej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
 håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
 14:50         Kanalstien             Ild i knallert Ild i knallert, samt græs og buske, slukket med HT. rør.  

 16:09 Tagensvej Eftersyn Eftersyn for røglugt. Røgen stammede fra altankasser på bagsiden  
 af bygningen i 1. og 2. sals højde. Ingen beboer hjemme i nogle af  
 de 2 lejlighederne. 3 stk. plastic-altankasser (1 på 2. sal og 2 på 1.  
 sal) spulet ned og slukket med 1 HT- rør. 
 
 16:23         Motorring 3            Trafikulykke Ild i motorrum på bil, slukket med pulver inden Beredskabets ankomst.  

 16:45 Vognmagergade Elevator ulykke Stoppet på radio, da PT var kommet fri af elevatordøren. 

 16:59 Dirch Passers Allé Naturbrand-Mindre brand Mindre naturbrand. Ca. 50 m2 græs på skråning antændt. Branden 
 blev slukket med 2 HT tilsat A-skum. Skadestedet overdraget til  
 politiet. 

 19:08 Højdevej Ild i bil Ild i bil. Ejer havde selv slukket branden med en pulverslukker, vi  
 efterslukkede med 1 HT-rør. Efterset med termisk kamera. 
 Ejer sørger for at ringe til Falck for at få bilen på værksted. 
 
 19:37         Ejby Mosevej           Brand Ild i affald, slukket med 2 vandkanoner. 
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 20:14 Borgmestervangen Ild i bygning Ved ankomst ild i pallestak, ca. 20 stk., stående i stueetagen i  
 beboelsesejendom under opførelse. Derudover ild i container  
 stående i det fri. Udlagt C-slanger/rør til slukning i bygningen samt  
 1 højtryksrør til slukning af container. Foretaget eftersyn af  
 etagerne samt trapperne i bygningen samt foretaget udluftning med 
 overtryksventilator. Konstateret røg/damp fra taget af  
 nabobygningen, rejst drejestige for eftersyn. Røg/damp stammede  
 fra mindre brand i nabobygningen i stueetagen som var slukket af  
 bygningens sprinkleranlæg. Slukket for pumpe samt stoppet  
 sprinkleranlæg. Foretaget eftersyn af kælder- og stueetagen samt  
 foretaget udluftning af nabobygningen. Orienteret politiet samt  
 byggeledelsen. Byggeledelsen overtog retablering af sprinkleranlæg 
 samt rundering i bygningen. 

 21:24         Ved Bellahøj Nord       Eftersyn                  Eftersyn for gaslugt. Foretaget eftersyn i opgangen, intet at bemærke. 
 
 21:42         Vigerslevvej            Benzin udslip Mindre spild af benzin, udlagt absodan.  

 21:48 Edel Sauntes Allé Container i det fri-Brand Ild i container, slukket med 1 HT tilsat A-skum. 

 22:04 Hillerødgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 22:44 Kantorparken Naturbrand-Mindre brand Ild i container. Ved vores ankomst ild 2 steder, 1 affaldscontainer  
 ved bygning, samt bunke med haveaffald ca. 40 fra  
 affaldscontaineren. 

 22:50 Jydeholmen Naturbrand-Mindre brand Mindre ild i blomsterkasse og en enkelt havestol. Slukket med 1 HT  
 tilsat A-skum. 
 
 23:22         Sophus Falck Alle        Eftersyn Ild i køkken skuffe, slukket ved Beredskabets ankomst. 
 
 00:02         Strandskolevej          Ild i knallert Ild i cykelsadler, slukket med HT. rør  

 00:39 Utterslevgård Eftersyn Eftersyn for røg. Beboeren mente det var synlig hvid røg i  
 lejligheden fra ventilationen. Der var intet at bemærke, og beboeren  
 blev tilrådet at kontakt hjemmeplejen, hvis hun fortsat følte sig  
 utryg. 
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 01:31 Carsten Niebuhrs Gade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig  
 tobaksrygning tæt på detektoren. 

 02:02 Stærevej Eftersyn Ild i markise på gadesælger stativ. Den mindre brand blev slukket  
 med 1 HT. 

 02:44 Frederikssundsvej Skraldespand i det fri-Brand Ild i skraldespand, slukket med 1 HT. 

 03:17    Tårnvej Assistance  Assistance til nedbæring af patient. 

 07:15 Cæciliavej Brand Røg på trappe, grundet madlavning.   

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