
 DØGNRAPPORT 
 Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 27-07-2016 til kl. 08.00 den 28-07-2016 

 Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

08:56 Brønshøjgårdvej Oliespild Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved  
 Lækage på ukendt køretøj. Udlagt og opsamlet 75 liter absodan. 

09:36 Steenstrups Alle Brandalarm Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

10:57 Rosengade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 

10:59 Ungarnsgade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:04 Valby Langgade Springtæppeaktion Assistance ved springtæppeaktion, ej i brug 

11:14 Nørrebrogade Ild i skraldespand Ild i skraldespand slukket med et højtryksrør. 

12:52 Haraldsgade Assistance til amb.  Alarmeret til assistance for ambulancetjenesten. 
 Mødt, ej i brug. 

13:47 Tornsangervej Ild i container Ild i container slukket med et højtryksrør. 

15:29 Østbakkevej/Ballerupvej Trafik ulykke Personbil kørt i bussluse, forhjul revet af og airbags udløst.  Oprydning og tilkald af autotransport. 

15:39 Ejbydalsvej/Ejby Mosevej Trafik ulykke 4 biler i sammenstød, 1 tilskadekommen til Herlev.  Oprydning foretaget. 

16:03 Mitchellsgade Eftersyn Blind alarm idet et internt varslingsanlæg var aktiveret af upåviselig årsag. 
 Foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke. 

16:06 Støberigade Eftersyn Alarmeret på grund af aktiveret advarselslampe på køleanlæg. 
 Foretaget eftersyn, men der var intet at bemærke. 
 Kontaktet husets tekniker som overtog sagen. 

16:31 Birkedommervej Assistance til amb.  Mødt, ej i brug. 

18:04 Carl Jacobsens Vej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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18:34 Valdemarsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

18:46 Backersvej Færdselsuheld Assistance til færdselsuheld hvor en personbil havde påkørt en parkeret bil. 
 Ikke behov for ambulance. 
 Tilkaldt vejhjælp til bortfjernelse af bilen. 
 
19:34 Brøndby Havnevej Redning/Mand i Vand Brøndby Havn 
 Mand over bord uden for havne indløb. 
 Rednings helikopter på sted, båden fra greve sendt. 
 Mand reddet op af livredderne fra Brøndby strand. 
 M10 V10 stod standby ved slæbestedet i havnen med båden og overfladereddere klar. 
 
20:37 Brøndby Østervej Ild i bus Brand/røg fra venstre bagbremse på bus. Slukket ved ankomst af buschauffør, efterslukket med 1 HT

  
21:04 Bispebjerg Bakke Ild i skraldespand Melding om ild i skraldespand. 
 Intet fundet. 

21:06 Edvard Thomsens Vej Eftersyn Eftersyn i forbindelse med mindre røgudvikling fra vaskemaskine. 
 Afmonteret strømmen til maskinen. 
 Beboer kontakter tekniker. 

22:26 Venøgade Brandalarm Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 

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