DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. marts 2020 til kl. 08:00 den 8. marts 2020

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

08:08

Prags Boulevard

Eftersyn

Blind alarm. Afprøvning af gas tankstation. Personale på stedet.

08:49

Halldór Laxness Vej

Ild i lejlighed

Ild i lejlighed, ved beredskabets ankomst konstateredes kraftig ildløs i lejlighed med fare for udvendig
spredning til taget. Slukket med udvendig CAFS knockdown og HT-rør. Foretaget eftersyn for
brandspredning til taget med drejestige, iab. Foretaget eftersyn for røgspredning til nabo lejligheder,
iab. Tilkaldt skadeservicefirma for lettere vandskade på 2. sal og retablering af døre. Overdraget
skadestedet til politiet og skadeservicefirma.

10:02

Oslo Plads

Forurening

Oprydning efter trafikulykke med 2 biler impliceret, skadestedet sikret, 2 personer bragt på
hospitalet med ambulance og vejbane ryddet for vragdele og biler.

11:07

Ved Bellahøj Syd

Røg fra Lejlighed

Tørkogt gryde ifm madlavning, eftersyn foretaget og lejlighed udluftet.

11:16

Vester Voldgade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

11:30

Dronningensgade

Eftersyn

Blind alarm, idet der i forbindelse med opskæring af varmtvandsbeholder i kælder, var der røglugt i
ejendommen.

12:37

Ernst Kapers Vej

Bål på gade

Ild i affald slukket med små mængder vand.

13:02

Brøndbyøstervej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detoktor var udløst af ukendt årsag. Alarmen var retableret ved beredskabets
ankomst.

13:11

A.P. Møllers Allé

Eftersyn

Udkald Miljøvagt - Støj fra byggeplads. Rapport optaget - sendt til relevant forvaltning.
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Adresse

Melding

Beskrivelse

13:52

Lundegård Strandvej

Ild i græs

Forkert brug af ukrudtsbrænder - forårsager ild i hækbeplantning. Slukket før ankomst
Efterslukning og eftersyn foretaget, beboere informeret og rådgivet.

14:10

Provstevej

Oliespild

Opsamling af oliespild fra bil foran værksted.

14:16

Godthåbsvej

Røg fra kælder

Røg fra kælder, viste sig at stamme fra afbrænding af mindre bål i baggård. Foretaget udluftning af
kælder og loftsrum. Overdraget skadestedet til politiet.

15:56

Kvæsthusgade

Brandalarm

Blind alarm idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.

17:04

Ørestads Boulevard

Brandalarm

Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.

18:01

Ørestads Boulevard

Brandalarm

Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.

21:23

C.F. Richs Vej

Brandalarm

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

23:05

Kastellet

Ild i bygning

Intern brandalarm aktiveret. Blind alarm uden påviselig grund.

00:01

Østerfælled Torv

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

00:28

Amager Strand
Promenaden

Ild i el-instalation

Ild i affaldscontainer, som stod op af en lys mast, som også havde taget skade.

03:50

Krondalvej

Ild i bil

Ild i bil i det fri - slukket med én HT.
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