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

Adresse

Melding

Beskrivelse

10:19

Tagensvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

10:44

Sallingvej

Trafik ulykke

Færdselsuheld mellem 2 personbiler - kun materiel skade. Sikret skadested - bugseret køretøjer ind
til siden og fejet kørebane.

10:32

Brøndbyøstervej

Brandalarm

Blind alarm, melder aktiveret uden påviselige årsag.

11:16

Thorvaldsensvej

Ass. til ophjælpning

Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Frederiksberg Kommune med flytning af
patient.

11:58

Selinevej

Ild I græs Brand

I græsareal langs sti system. Slukket med forlænget HT'er samt branddaskere. Begrænset til ca.
2000 m2.

12:00

Halmtorvet

Ass. til ophjælpning

Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient

12:41

Motorring 3 / Jyllingevej

Trafikulykke

Færdselsuheld hvor 3 personbiler var involveret. Foretaget sikring af skadested samt assisteret
Region H med kontrol af patienter, iab. Fejet vognbaner for vragdele m.v. samt assisteret politiet
med flytning af 2 deformerede personbiler til nødspor for hurtigst muligt få genoprettet trafikken på
vejen. Informeret Vejdirektorat om mindre skade på autoværn. Overdraget skadestedet til politiet.

12:48

Islands Brygge

Eftersyn

Assistance til person som var låst inde på offentlig toilet. Personen var kommet ud ved hjælp fra
forbipasserende, inden vores ankomst.

12:58

Lyrskovgade

Brandalarm

Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.

13:05

Dampfærgevej

Gas udslip

Eftersyn for gaslugt. Svag gaslugt ved ankomst, forsvandt efter få minutter. Ikke noget at måle på
detektor. Anmelder blev bedt om at ringe igen hvis lugten kom tilbage.

13:32

Vasbygade

Brandalarm

Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
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14:09

Emdrupvej

Brandalarm

Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.

15:12

Lersø Parkallé

Ass. til ophjælpning

Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

15:56

Roskildevej

Trafik Ulykke

Bil mod træ, 2 personer indbragt til skadestue. Oprydning foretaget.

15:56

Toldbodgade

Ass. til ophjælpning

Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

16:09

Matthæusgade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

16:14

Toldbodgade

Elevator stop

Stoppet på radio før afgang.

16:28

Kisumparken

Ild i bygning

Ild i buske tæt på bygning. Slukket med HT.

17:28

Tybjergparken

Brandalarm

Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund.

18:03

Bispevej

Skorstensbrand

Eftersyn foretaget grundet melding om skorstensbrand, iab.

18:10

Visbygade

Røg fra bygning

Brand i teknikrum, med røgspredning til store dele af bygningen. Slukket med HT'er ventileret vha.
overtryksventilator.

18:53

Rødovre Parkvej

Eftersyn

Anm. antog røg fra grill til at være røg fra ildløs. Ej i brug.

18:58

Hovmestervej

Trafik Ulykke

Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Sammenstød mellem to personbiler.
Ej i brug.

19:45

Nørre Voldgade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.

19:48

Enghavevej

Trafik ulykke

Foretaget sikring af skadested efter solo-ulykke med personbil. Ingen tilskadekomne. Fejet glasskår
m.v. til siden for at muliggøre hurtig reetablering af vej.
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20:40

Emdrupvej / Tuborgvej

Trafik ulykke

Foretaget sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor 2 personbiler var involveret.
Assisteret politiet med at flytte køjetøj ind til side. Fejet vejbane for vragdele.
Overdraget skadestedet til politiet.

20:53

Jens Jessens Vej

Brandalarm

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

21:32

Frederiksborgvej

Benzin udslip

Spulet tankplads for rester af benzin (ca. 20 liter). Spulet til olieudskiller. Opsamlet rester med
absorptionsmiddel.

00:36

Englandsvej

Røg fra bygning

Melding om røg fra bygning. Ved ankomst modtog anmelder os, og viste os hvorfra hun havde set
røg. Røgen var nu forsvundet. Eftersyn foretaget iab. Anmelder ville ringe hvis røgen viste sig

00:52

Nørrebrogade

Eftersyn

Eftersyn af elinstallation. Borger havde kastet op i en stikdåse, og frygtede herefter en kortslutning.
Installation efterset med termisk kamera - iab. Slukket for stikkontakt og anbefalet beboer at rydde
op, samt ikke bruge strøm, før end stikdåsen var tør.

02:59

Nyvej

Brandalarm

Blind alarm, teknisk fejl på anlæg som blev overdraget til kommunal vagt.

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03
05-06-2018
Side 3 af 3

