
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 16-05-2016 til kl. 08.00 den 17-05-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 08:32 Gammel Køge Landevej Ild i træ Ild i toppen af et træ slukket med et højtryksrør. 

 09:48 Østergade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg. 

12:07 Østbrovej/Stationsparken Trafikulykke Oprydning, spuling af vejbane. 

 12:36 Steenbergsvej Eftersyn Røgudvikling fra mikroovn på grund af glemte madvarer. 
 Foretaget eftersyn men der var intet at bemærke. 

 12:40 Århus Plads Gas  udslip Melding om gaslugt fra lejlighed. 
 Foretaget måling og konstateret udslag for gas, samt karftig gaslugt. 
 Evakueret nabolejlighed og overtryksventileret trappen. 
 Dør sprængt for adgang til lejlighed. 
 Fundet defekt ventil på gaskomfur. 
 Afbrudt for gas ved måleren. 
 Udluftet opgang og lejlighed. 
 Rekvireret HOFOR gasvagt. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 14:30 Stilledal Ild i knallert Ild i knallert slukket med et højtryksrør. 
 Knallert udbrændt. 

 14:42 Gunløgsgade Brandalarm Glemt gryde på tændt. 
 Gryde taget af blusset og køket i vasken. 
 Assisteret beboeren med at få retableret nødkald. 

 15:00 Hasselvej Ild i skur Ild i skur og brændestabel slukket med et højtryksrør. 
 Skur brandskadet og træstabl lettere brandskadet. 
  
 Hovedstadens Beredskab opfordrer kraftigt til at man er meget forsigtig med  
 ukrudtsbrændere. 
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 15:03 Edel Sauntes Allé Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med et højtryksrør. 
 Skraldespand udbrændt. 
 
15:51          Hammelstrupvej        Naturbrand Ild i græs, slukket med et højtryksrør.  
 
16:06          Gammel køge Landevej/Avedøre Havnevej Ild i villa, indsat røgdykkere for afslukning, foretaget værdiredning og efterslukning.  
 Skadestedet overgivet til skadeservice og politi 
  
 
16:07          Osvald Helmuths Vej Brandalarm Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i  
 sprinkleranlægget. 

 17:09 Betty Nansens Alle Røg fra Udhus Ild i plastlegetøj i et udhus ved børnehave slukket med 1 HT. 
 Plastlegetøj bortbrændt. 
 Udhus lettere brandskadet. 

 17:37 Vindingevej Ild i knallert Intet fundet. 

 18:01 Åfløjen Ild knallert Ild i knallert slukket med et højtryksrør. 
 Knallert udbrændt. 
 Skadestedet overdraget til knallert. 

 18:23 Rovsingsgade Færdselsuheld Melding om færdselsuheld med fastkelmte. 
 Ved ankomst konstateret at alle var kommet ud af de to implicerede biler. 
 Asssisteret politiet med oprydning på skadestedet. 
 Begge biler trukket ind til siden. Gaden fejet. 
 Skadestedet overdarget til politiet. 

 20:14 Søllerødgade Assistance Assistance til borger der havde låst sig ude af sin lejlighed med mad sat over på  
 tændt komfur. 
 Rejst 12-meter stige og skabt adgang gennem åbentstående vindue. 
 Udluftet lejlighed. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 20:20 Bispebjerg Bakke Ild i skraldespand Ild i 100 liters metalskraldespand slukket med et højtryksrør. 
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20:31 Islevbrovej Ild i Container Slukket med et højtryksrør. 

22:27 Jyllingevej Færdselsuheld Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet  
 ved færdselsuheld hvor to personbiler var involveret. 
 Udlagt og opsamlet ca 25 liter absodan. 
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 01:45 Sjælør Boulevard Ild i container Ild i to containere og nogle møbler slukket med to højtryksør tilsat A-skum. 
 4 vinduer i bygning tæt på brandskadet varmesprængt. 
 Foretaget eftersyn i bygningen med termisk kamera, men der var inet at bemærke. 
  
 Skadestedet overdraget til politiet. 

 04:19 Magstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:25 frak. 24 Motorring 3/roskildevej trafiukulykke  

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
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