DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
08:40
08:40
08:45

Adresse
Sankt Annæ Plads
Hammerichsgade
Lille Kannikestræde

Melding
Ass. til ophjælpning
Brandalarm
Røg fra kælder

12:25
14:20

Enghavevej
Brandeftersyn
Gammel Køge Landevej Røg fra kælder

14:23
15:15
16:22
17:10

Kobbelvænget
Enghavevej
Strandboulevarden
Nyvej

Elevatorstop
Servicetur
Brandeftersyn
Røg fra Lejlighed

21:02

Hammerholmen

Bygn.brand-Udhus

21:20
22:07
22:31
23:21
23:42

Vanløse Allé
Brydes Allé
Vingelodden
Hammerichsgade
Bystævneparken

Brandalarm
Ild i knallert
Ild i affald
Brandalarm
Brandalarm

04-03-2019

kl. 08:00 d. 3-3-2019 til kl. 08:00 d. 4-3-2019

Beskrivelse
Patienten hjulpet op, og overdraget til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
Ild i kælder, slukket med 1 x HT-rør. Iværksat ventilering af port før indtrængning i kælder for at undgå
røgspredning til trapperum. Efterset lejligheder etagen over branden for eventuel røgspredning, iab.
Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma.
Sprinkler udløst i værksted. Mindre vandskade på stedet. Sprinklerfirma rekvireret.
Ild i skralderum, slukket med 1 x HT-rør. Skralderum udluftet gennem skraldedæksler på udvendig
svalegang.
Personerne var kommet ud ved beredskabets ankomst.
Assistance til sprinklertekniker i forbindelse med udløst sprinkleranlæg.
Løst puds på brandkarm faldet ned og forårsaget skade på parkeret bil.
Røg fra lejlighed, viste sig at være fra en gryde glemt på komfur.Lejlighed udluftet ved naturlig
ventilation. Beboere rådet og vejledt. Skadestedet overleveret til skadeservice.
4 biler overtændt ved ankomst. Udlagt 2 x HT-rør til aflukning og sikring af bygning. Varmesprængte
vinduer i nærheden af bygning. Hurtig HT sikrede bygningen mod antændelse. Slukning med fokus på
sporbevaring. Aflukning med tågesøm og eftersyn med termisk kamera. Overdraget skadested til
politiet.
Blind alarm, idet 4 røgdetektorer var aktiveret uden påviselig grund.
Ild i knallert, slukket med 1 x HT-rør.
ild i bil, slukket med 2 x HT-rør.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
00:54

kl. 08:00 d. 3-3-2019 til kl. 08:00 d. 4-3-2019

Adresse
Melding
Carsten Niebuhrs Gade Oliespild

Beskrivelse
Tankplads for lokomotiver havde haft et spild på ca. 10.000 liter dieselolie. Langt det meste var spildt i
sikkerhedsgrav men var løbet ned i formodet olieudskiller. En del diesel var sjasket ud på baneterræn
og trængt ned i jorden. Intet for beredskabet. Miljømyndigheden i Københavns Kommune informeret.

04:44
05:58
07:20

Svendebjergvej
Jagtvej
Vindmøllevej

Brandalarm
Ild i container
Brandalarm

07:37

Ramsingsvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
Ild i 2 affaldscontainer i skralde skur slukket med 1 x HT-rør.
Mindre brand i affald ved forbrændingsanlæg, slukket af personalet ved brug af vandkanoner før
beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn, iab.
Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse
af andet arbejde.

04-03-2019
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