DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
08:52

kl. 08:00 d. 15-2-2019 til kl. 08:00 d. 16-2-2019

Adresse
Ørestads boulevard

Melding
Brandalarm

Beskrivelse
Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

09:24

Robert Jacobsens Vej

Brandalarm

09:38
11:08
11:46

Halfsdansgade
Else Alfelts Vej
Esplanaden

Brandalarm
Brandalarm
Brandalarm

14:09
14:26
15:42
15:57

Holmbladsgade
Stakkesund
Gamle Carlsberg Vej
Stenager

Brand-Bil i det fri
Ass. til ophjælpning
Brandalarm
Brandalarm

Blind alarm. En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet
gruppen.
Blind alarm grundet madlavning.
Blind alarm. Blind alarm af anden årsag.
Blind alarm. En gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet
gruppen.
Blind alarm. Trailer med asfalt forvekslet med ildløs.
Assistance til hjemmeplejen med løft af borger.
Blind alarm. En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
Ild i lejlighed. 2 personer reddet fra altan med drejestige. Foretaget evakuering af brandramt etage.
Indsat røgdykkerhold for slukning af brand. Foretaget ventilering af brandramtetage. Skadestedet
overdraget til Politiet og Skadeservicefirma.

17:07

Park Allé

Skraldespand i det fri-Brand

Engangsgrill henkastet i skraldespand ved offentlig bål plads. Slukket med trykladet vandslukker.

19:35

Thorvaldsensvej

Benzinudslip

Opsamling af ca. 20 liter bezin. Benzinslange afklemt med tang. Køretøj afhentet af Falck.

20:06

Irlandsvej

Bygn.brand-Etageejendom

Overtændt 1 sal på villa. udlagt 2 HT-rør til 1 sal for brandslukning samt eftersøgning af personer (
ingen fundet) rejst stigen for udvendig slukning.nedtaget lofter for efterslukning. 1 sal delvis ud
brændt. ST V overtog.

20:06

Digevej

Brandalarm

Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret

16-02-2019
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
20:20

kl. 08:00 d. 15-2-2019 til kl. 08:00 d. 16-2-2019

Adresse
Slotsherrensvej

Melding
Brandeftersyn

20:46

Thorvaldsensvej

Min. forurening-Mindre spild

22:49
00:11

Gammel Strand
Øster Farimagsgade

Brandalarm
Brandalarm

Beskrivelse
Eftersyn for gaslugt.
Lokaliseret til omkring defekt elskab i vejen.
Årsag defekt gasledning - afgiver gas igennem jord og via defekt elskab til det fri.
Gas-selskab tilkaldt. Foretager endelig lokalisering - og opgravning først mandag pga. mindre
udstrømning fra bruddet.
Opfølgning fra sidste tur.
I det køretøjet skal bugseres af Falck bliver tangen vi har påsat benzinslangen, revet af. Dette betyder
yderligere spild på ca. 5-10 liter.
2 poser absodan benyttet til opsamlingen.
Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.

01:03

Roskildevej

Naturbrand-Mindre brand

Mindre naturbrand, slukket inden beredskabets ankomst

02:12

Smedetoften

Brand-Bil i det fri

02:19

Jernholmen

Brandalarm

Ild i ca. 10 stk 200 ltr affaldscontainere stående i det fri.Slukket med 1 ht. efterflg. udlagt Foscar a-skum
mellem.Foretaget eftersyn i nærområdet.
Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg

04:12

Gammeltoftsgade

Røg fra kælder

06:40

Arne Jacobsens Allé

Brandalarm

16-02-2019

Ild i kælder.Slukket med Ht-rør. Røgspredning til stueetage. Ambulance standby til evt. røgforgiftede.
Skadestedet overgivet til skadeservice firma og politi.
Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
07:33

16-02-2019

Adresse
Rådhuspladsen

Melding
Naturbrand-Mindre brand

kl. 08:00 d. 15-2-2019 til kl. 08:00 d. 16-2-2019

Beskrivelse
Ild i kunstig beplantning op ad facade til en Bar, resulterede i sprængt facadeglas med efterfølgende
røgspredning til ca. 100 m2 forsamlingslokale. Branden var delvis slukket ved ankomst, god indsats af
forbipasserende.
SSG tilkaldt for korrosions-måling niveau 1 og de overtog skadestedet.
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