DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
08:11

kl. 08:00 d. 28-6-2019 til kl. 08:00 d. 29-6-2019

Melding
Trafikulykke

Beskrivelse
Frotalt sammenstød mellem 2 køretøjer.

08:22
08:58

Adresse
H.C. Andersens
Boulevard
Arne Jacobsens Allé
Flæsketorvet

Brandalarm
Brandalarm

Blind alarm.En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
Blind alarm.En detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.

09:40
09:50

Peter Bangs Vej
Høvedstensvej

Brandalarm
Brandeftersyn

Blind alarm, en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
Efterslukning af tidligere brandsted - slukket med vandkanon og nedtaget tag med grab fra lastbil.

10:05

Flæsketorvet

Brandalarm

Blind alarm. En detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.

10:18

Ejby Mosevej

Ild i Industribygning

Ild i affald, slukket af personalet på stedet inden beredskabets ankomst til stedet.

10:24
10:47

Hareskovvej
Frederiksborgvej

Oliespild
Brandalarm

Vejhjælp/skiltevogn på stedet, sørgede for oprydning på vejen.
Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

10:55

Islands Brygge

Brandalarm

Blind alarm. En detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.

11:15

Ved Mønten

Røg fra tag

Ild i lejlighed på 3. sal. Indsat røgdykker hold til slukning af branden i lejlighed. Meldinger på 112 om
brand på 1 sal. Det mistænkes det er bygas der er årsag så HOFOR bliver tilkaldt og der lukkes for
gassen. Brandspredning til taget bliver forhindret ved en hurtig indsats. Mindre ildløs på 1. sal pga.
indfaldent meteriale fra 3. sal, slukket med trykvandslukker. Flere lejligheder røgskadet. Den sociale
døgnvagt tilkaldt til håndtering af evakuenter. Eftersyn med termisk kamera af ventilationsskakt. IAB.
Skadestedet overgivet til Skadeservice og politi.

12:47

Peter Vedels Gade

Brandalarm

Blind alarm. En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
13:17

kl. 08:00 d. 28-6-2019 til kl. 08:00 d. 29-6-2019

Adresse
Kettevej

Melding
Trafikulykke

Beskrivelse
Færdselsuheld mellem 2 personbiler, beredskabet foretog sikring af skadestedet samt oprydning og
rydning af kørebaner. Skadestedet efterfølgende overdraget til Politiet.

13:49
15:30

Peter Graus Vej
Kongelundsvej

Ass. til ophjælpning
Ild i bil

Assistance til Sundhed og omsorgsforvaltningen med løft af borger.
Mand var ved at svejse sin bil i venstre hjulkasse. Varmen havde på indersiden antændt noget plastic
og smeltet noget af instrumentbræt. Bilen var placeret i mandens carport og han havde selv slukket
branden ved vor ankomst med en pulverslukker og noget vand. Vi efterslukkede en smule med en HT.
Forbrug max 10 l. vand. Ingen anden skade. Ejeren ville selv klare resten.

15:55
17:30
17:59

Elga Olgas Vej
Sjælør Boulevard
Johan Kellers Vej

Brandalarm
Ass. til ophjælpning
Brandeftersyn

Blind alarm pga. aktiveret alarmtryk.
Assistance til Sundhed og omsorgsforvaltningen med løft af borger.
Tre personer i lejlighed på 2 sat th. følte sig dårlige og mente det kunne være luftarter/gasser i
lejligheden. Ved vor ankomst stod alle tre personer på gaden. Lejligheden blev efterset med
gasdetektor og med visuelt. Detektor viste intet, der var 21% ilt i lejligheden, der lugtede ikke af noget
og der var ikke bygas i lejligheden. Intet fundet og beboer blev rådet til at lufte effektivt ud og kunne
roligt gå tilbage i lejligheden.

18:15
18:23
19:52
21:06
21:16
22:26
22:55

Havkajakvej
Rentemestervej
Banemarksvej
Islevdalvej
Kenny Drews Vej
Øster Allé
Ved Stigbordene

Ild i Skraldespand
Brandalarm
Ild i bil
Trafikulykke
Brandalarm
Ild i Skraldespand
Elevatorstop

Ild i skralde 400 l container. Slukket med HT-rør.
Blind alarm. En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
Ild i truck slukket med 1 HT-rør.
Oprydning efter solouheld med motorcykel.
Blind alarm. Alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
Slukket med en HT-rør.
Blev taget imod af resurse person der kunne fortælle at elevatoren var stoppe mellem 3 -4 sal med 8
personer.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn:

Tidspunkt
23:03
00:40
01:00
03:00
03:18
03:44
05:24
07:06

29-06-2019

Adresse
Østerbrogade
Thorupsgade
Gammel Strand
Finlandsgade
Kvæsthusgade
Frederiksberg Alle
Grønagervej
Christian Paulsens Vej

Melding
Ild i Skraldespand
Brandalarm
Brandalarm
Brandeftersyn
Brandalarm
Brandalarm
El-brand
Elevatorstop

kl. 08:00 d. 28-6-2019 til kl. 08:00 d. 29-6-2019

Beskrivelse
Slukket med en HT-rør.
Blind alarm pga. madlavning.
Blind alarm. En detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
Røglugt i området - intet fundet.
Blind alarm. Brandtryk aktiveret uden grund.
Blind alarm, en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
Ild i el-skab. Radius tilkaldt.
Ingen person på adr.

Side 3 af 3

