DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
11:01
12:17
12:31
15:05
16:35

kl. 08:00 d. 23-6-2019 til kl. 08:00 d. 24-6-2019

Adresse
Rådmand Steins Alle
Arne Jacobsens Allé
Immerkær
Ridefogedvej
Else Alfelts Vej

Melding
Ass. til ophjælpning
Brandalarm
Brandalarm
Brandeftersyn
Brandeftersyn

17:00
17:35

Porsager
Stenmaglevej

Naturbrand-Mindre brand
Brandeftersyn

17:39

Brandholms Alle

Ild i villa

17:54

Christian Paulsens Vej

Brandeftersyn

Foretaget eftersyn i opgang. Intet at bemærke. Grill i gård muligvis afgivet røglugt til opgang.

19:37

Standvejen

Drukneulykke

20:12
20:46
21:07
21:17
00:05
01:04

Borgmestervangen
Larsbjørnsstræde
Efterslægsvej
Åboulevard
Rigsdagsgården
Dalgas Have

Brandalarm
Brandeftersyn
Ass. til ophjælpning
Trafikulykke
Brandalarm
Brandalarm

Forsvundet dykker. Afsendt dykkerassistance til BEROS. Ej i brug da dykker bliver fundet i god behold
kort efter.
Blind alarm. Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
Fejl på ABA skab. Beboeren vil selv kontakte servicefirma.
Assistance til Sundhed og omsorgsafdelingen med ophjælpning af borger.
2 biler stødt sammen. Assisteret ambulancetjeneste med skånsom udtagning af patient.
Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund
Blind alarm. Ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets Ankomst

24-06-2019

Beskrivelse
Assistance til Sundhed og omsorgsafdelingen med ophjælpning af borger.
Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
Blind alarm pga. brug af teaterrøg.
Ingen røgmelder igang - Objekt gennemgået - intet fundet.
Ild i barnevogn i cykelparkering/ pulterrum i forbindelse med P-kælder. Brandventilationen startet i Pkælder og overtryksventilator brugt til at flytte røgen ud i kælderen. Barnevogn udbrændt og
kælderrum røgskadet. Varmemester på stedet havde selv bestilt skadesservice og overtager det videre
forløb.
Ild i hæk, slukket ved beredskabets ankomst. Foretaget efterslukning.
F- gasflaske utæt i ventil - pga grillning var der opstået ild i komposit flaske med nedsmeltning af
overfladetæthed. Udstrømning af gas til det fri. Flaske nedsænket i vand, indtil fuld tømning var
tilendebragt.
Psykisk syg kvinde brændt mad på. Fjernet gryde fra komfur og slukket for strømmen. Lejligheden
ventileret med el drevet overtryks ventilator. Beboer overladt til Politiet. Ikke behov for skadeservice.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
02:21
03:49
06:25
06:30

24-06-2019

Adresse
Arresøgade
Hans Kirks Vej
Vanløse Allé
Glostrup
Shoppingcenter

Melding
Ild i Skraldespand
Brandalarm
Brandalarm
Brandalarm

kl. 08:00 d. 23-6-2019 til kl. 08:00 d. 24-6-2019

Beskrivelse
Slukket ild i skraldespand.
Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
Blind alarm. Centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
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