DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 07-10-2018 til kl. 08.00 den 08-10-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

08:45

Ved Bellahøj Nord

Eftersyn

Lavthængende skyer blev af forbipasserende set som røg fra tag, i.a.b.

11:24

Lersø Parkallé

Ass. til ophjælpning

Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

11:29

Carl Jacobsens Vej

Olie spild

Eneuheld hvor personbil havde påkørt en betonklods til markering af vejarbejde. Køretøj lækkede
olie, udlagt Absodan på spildet og opsamlet dette. Betonklods skubbet flere meter, entreprenør
rekvireret for genoprettelse af afspærringen.

12:29

Frederiksborggade

Eftersyn

Beboer havde lugtet røg i beboelsesejendom. Eftersyn foretaget, svagt røglugt i 2 opgange, ellers
iab. Lugten stammede muligvis fra røgnedslag fra en brændeovn.

14:15

Yrsavej

Røg fra Butik

Ild i tøj i tørretumbler, slukket af beboer før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og
udluftning af vaskeriet med overtryk ventilator. Afbrudt for gas og strøm til tørretumbleren.

15:47

Sundkrogsgade

Brandalarm

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

15:49

Kettegård Alle

Brandalarm

Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af røg fra stearinlys. Foretaget eftersyn, iab.

15:57

Hædersdalvej

Røg fra gasinstallation

I forbindelse med brug af ukrudtsbrænder antændtes en bunke blade, som havde ophobet sig
under gasinstallationen i det fri. De antændte blade medførte brandspredning til isolering.
Foretaget eftersyn af gasinstallation, iab. udover mindre sodskade.
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Melding

Beskrivelse

16:43

Havnegade

Ild i bygning

Ild i gryde i restaurant, slukket med CO2 slukker. Restaurant ventileret med overtryksventilator, og
røgspredning til ovenliggende lejlighed, ventileret vha. naturlig ventilation. Konstruktioner efterset
for brandspredning iab.

17:13

Hans Kirks Vej

Brandalarm

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

17:22

Frederikssundsvej

Eftersyn

Ild i fritureolie i gryde, som beboer havde slukket ved at lægge låg på gryden. Foretaget eftersyn,
iab. Aftalt med beboer, at olien hældes på dunk når denne er afkølet.

17:44

Vanløse Allé

Ass. til ophjælpning

Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient

17:53

Regenburgsvej

Eftersyn

Beboer havde smækket sig ude, men havde madvare på komfuret. Rejst stige til åbenstående
vindue for adgang. Gryde taget af komfuret.

18:11

Falkoner Alle

Ild i lejlighed

Ild i lejlighed slukket med HT-rør. Brand i vaskemaskine havde spredt sig til køkkeninventar samt
gulv.

18:25

Høffdingsvej

Ild i kælder

Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.
Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

18:58

Colbjørnsensgade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.

19:07

Lersø Parkallé

Brandalarm

Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
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20:24

Isafjordsgade

Ass. til ophjælpning

Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.

21:03

Åmarken station

Ild i container

Ild i container, slukket med HT-rør.

04:29

Bystævneparken

Brandalarm

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

04:45

Hvidovrevej

Ild i bygning

Ild i seng og dyner, slukket før Beredskabets ankomst. Efterslukning med HT-rør.

05:00

Industriholmen

Ild i bil

Ild i bil, slukket med HT-rør.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03
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