
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 25-06-2016 til kl. 08.00 den 26-06-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

 11:25 Rådmandsgade Brand-Bil i det fri Ild i kabine på bil, slukket med højtryksrør. 

13:36 Smedeland Brandalarm Sprinkler aktiveret formentligt pga. solvarme igennem glastag. Sprinkleranlæg lukket ned og tømt. 

 14:45 Emdrupvej Trafikulykke Færdselsuheld. 1 person skånsomt udtaget, overgivet til ambulancetjenesten.  
 køreband rengjort og køretøjet sat ind til siden. 

 14:59 Pilesvinget Naturbrand Efterslukning af gløder/bål, ingen risiko for brandspredning. slukket med højtryksrør  
 med skumforsats. 

 16:34 Bremensgade Trafikulykke Eneulykke, knallert mod bil. Fører tilset af ambulancefolk. Kørebane rengjort. 

 16:54 Brand-Bil i det fri Ild i 2 biler, forårsaget af reparationsarbejde. slukket med 2 højtryksrør. 

 17:16 Kemikalie uheld Spild af 10 liter saltsyre i teknikrum. Personale havde stoppet udslip og udluftet. 
 Opsamlet med absorberingsmiddel. 

 18:25 Ved Bellahøj Nord Eftersyn Ild i indre mængde plastik på komfur, slukket før ankomst. 
 Beboer havde selv luftet ud. Eftersyn, intet foretaget. 

 18:28 Sjællandsgade Ild i lejlighed Ved ankomst konstateres røg fra lejlighed på, 1 person er ved hjælp fra naboer  
 kommet ud af lejl. 
 Person behandlet af akutlæge. 
 Indtrængning via hovedtrappe, slukket ildløs i stue. 
 For- og bagtrappe udluftet, lejligheder 2. og 3 sal tv udluftet fra bagtrappe. 
 Lejlighed brand- og sodskadet, overdraget til politi og skadeservive. 
 Dialog med bestyrelsesrep om oplag på trappe. 

 21:35 Blegdamsvej Eftersyn 
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 22:05 Avedøre Tværvej Naturbrand Mindre natur brand slukket før ankomst. 

22:08 Vermlandsgade Eftersyn Ild i bålsted til ulempe, dialog med brugere, slukket med højtryksslange. 

 22:42 Remisevej Brand-MC/Knallert Ild i knallert på veranda, skade på væg og trapeztag. Gulv opskåret for slukning. 

 22:54 Vester Voldgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 23:12 Kalkbrænderihavnsgade Olie spild Udlagt absodan på 30 m2 spild på kørebane, ukendt skadevolder. 

 23:16 Nørrebrogade Olie spild Eftersyn for oliespild. Formentlig asfaltudtræk i regnvand, intet foretaget. 

 23:33 Remisevej Brand-MC/Knallert Ild i knallert, slukket med højtryksrør. 

 23:36 Jagtvej Olie spild Let oliefilm på vejbane, udlagt 4 poser absodan. Ukendt skadevolder. 

 23:45 Falkoner Alle Redning Andet Assistance til ambulancetjenesten med bæring af patient. 

 01:12 Bredgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 

 03:03 Folke Bernadottes Allé Olie spild Lækage fra dieseltank på bus, 3 sække absodan udlagt. 

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