DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt

kl. 08:00 d. 4-5-2019 til kl. 08:00 d. 5-5-2019

Adresse

Melding

08:47

Lerfosgade

Røg fra Lejlighed

12:53

Lille Kongensgade

Brandalarm

Beskrivelse
Ild i madras som blev slukket i badeværelset af brandmandskabet. udluftet lejlighed ved naturlig
ventilation. Skadestedet overdraget til politiet.
Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.

13:36

Robert Jacobsens Vej

Elevatorstop

3 personer hjulpet ud af elevator.

13:43
15:06
15:06
15:07
16:26
17:59

Digevangsvej
Carl Bernhards Vej
Strandskolevej
Blågårds Plads
Smedetoften
Tietgensgade

Brandalarm
Eftersyn
Trafikulykke
Servicetur
Brandalarm
Brandalarm

Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
Lugt fra mad der er brændt på. Eftersyn i.a.b.
En patient teknisk fastklemt - materiel skade.
Ass til SUF.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

18:07

Folke Bernadottes Allé Brandalarm

Blind alarm, idet centralskab var retableret ved beredskabet ankomst.

20:20
20:26
20:37

Strandlodsvej
Dalslandsgade
Speditørvej

Brandalarm
Elevatorstop
Røg fra bygning

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
Kvinde og to børn hjulpet ud af elevator.
Antændt bål i oletønde for at få varme, slukket med 1. HT

21:00

Nordborggade

Røg fra Lejlighed

Minde brand i radio, havde givet en del røg i lejlighed. Slukket med lidt vand fra vandhanen. Ventileret
lejlighed med overtryksventilator, og overdraget skadestedet til politi og skadeservice firma.

21:02

Sjælør Boulevard

Ass. til ophjælpning

PT hjulpet op.

21:47

Amerika Plads

Brandalarm

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

22:35

Scandiagade

Trafikulykke

22:38

Oslo Plads

Ild i affald

05-05-2019

Bil kørt på lygtepæl, beredskabet sikrede skadestedet, 1 person overgivet til ambulance. Kørebanen
rengjort for vragdele.
Ild i skraldespand slukket med 1 HT-rør tilsat A-skum. Politiet overtaget.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
23:03
23:12
23:19
23:22
23:40
23:48
23:54
23:59

Adresse
Byglandsgade
Rentemestervej
Røsågade
Bernstorffsgade
Carl Jacobsens Vej
Sydgårdsvej
Sankt Annæ Plads
Dirch Passers Allé

Melding
Ild i skraldespand
Brandalarm
Eftersyn
Ild i skraldespand
Bål på gade
Olie spild
Brandalarm
Ild i skraldespand

00:17

Nimbusparken

Eftersyn

01:00

Stengade

Ild i container

05-05-2019

kl. 08:00 d. 4-5-2019 til kl. 08:00 d. 5-5-2019

Beskrivelse
Slukning af madras i gårdområde.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
Eftersyn for røglugt, som formentlig stammede fra anden ildløs i nabo gade.
Skraldespand i det fri.
Ild i bålfad midt på græsplæne i kolonihavehus, eftersyn foretaget intet at bemærke.
Oprydning efter færdselsuheld, politi overtaget.
Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
Ild i affaldsspand, slukket af beboer med en kande vand.
Eftersyn for røglugt og støvsky. Unge mennesker havde ved en fest fyret en pulverslukker af som gav
en støvsky ud af et vinduen. i.a.b.
Ild i contatiner, slukket med 1. HT
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