DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

08:52:54

ØSTERBROGADE

Kolonne1

10:36

Brigadevej

Forurening

11:57

Røde Mellemvej

Bygningsbrand

12:22

Oksens Kvt

Bygningsbrand

12:54

Rolighedsvej

Bygningsbrand

kl. 08:00 d. 10-11-2018 til kl. 08:00 d. 11-11-2018

Kolonne2
Spuling af gade efter knivstikkeri
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
Alarmtryk udløst uden grund, falsk alarm
Melder udløst pga. madlavning

Ved ankomst havde der været en mindre illøs i en skraldespand, dette grundet beboer havde tømt et
askebære i denne. Skraldespanden var slukket af personalet ved vores ankomst.

13:00

Solbjerg Have

Bygningsbrand

Ved ankomst havde der været en mindre illøs i en skraldespand, dette grundet beboer havde tømt et
askebære i denne. Skraldespanden var slukket af personalet ved vores ankomst.ISL Allan Skovlund: Ved
ankomst havde der været en mindre illøs i en skraldespand, dette grundet beboer havde tømt et
askebære i denne. Skraldespanden var slukket af personalet ved vores ankomst.

13:07

Bystævneparken

Bygningsbrand

16:01

Tagensvej

Brand -andet

Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret
Ved ankomst kunne der konstateres et anlagt bål under vejbro, bestående af gulvtæppe, div. træ samt
en cykel. Afslukket med en 10L vandslukker.

16:23
17:33
11-11-2018

Danneskiold-Samsøes
Allé
OTTILIAVEJ

Andet

Prøvede at afhjælpe et flag der var gået løs
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

08:52:54
17:38

ØSTERBROGADE
Hans Knudsens Plads

Kolonne1
Bygningsbrand

17:44

Sundholmsvej

Bygningsbrand

18:40

Ørestads Boulevard

Bygningsbrand

19:42

Porcelænshaven

Brand -andet

19:55
20:41

Sløjfen
ENGHAVEVEJ

Andet

Kolonne2
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren
Melder aktiveret grundet mindre ildløs i gardin grundet brug af stearinlys. Ved beredskabets ankomst
havde beboeren selv slukket branden og påbegyndt udluftning. Overdraget skadestedet til personale
på stedet.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon
Beboer havde smækket sig ude i lejligheden. var der en trykkoger samt en gryde på komfuret.
First Responder
Eftersyn idet at beboers røgalarm var udløst og vedkommende ikke var hjemme.
Efterset med Termisk kamera og set igennem brevsprække.
Intet at bemærke.
Sagen overgivet til Politiet via VCT.

22:00

Gårdstedet

03:55

ROSKILDEVEJ /
ROHOLMSVEJ

Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 personbiler.

03:56

TEGLHOLMENS ØSTKAJ

Åbning af elevator efter elevatorstop.

07:32

ESPLANADEN

Blind af alarm idet kraftig os fra madlavning havde udløst detektor

11-11-2018

Brand -andet

kl. 08:00 d. 10-11-2018 til kl. 08:00 d. 11-11-2018
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